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  )∗(نصيحة واجبة لتحكيم شرع اهللا املطهر
   : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،احلمد هللا

الدين النصيحة الـدين    (( :فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح         
هللا ولكتابه ولرسوله وألئمـة     (( :قال قيل ملن يا رسول اهللا؟       ))النصيحة الدين النصيحة  

   .))املسلمني وعامتهم
 من  ، فإين أعيد التذكري مبا سبق أن كتبت وحتدثت عنه مرارا          .وقياما ذا الواجب  

   . ونبذ ما خالفه،بيان وجوب التحاكم إىل شرع اهللا
لقد دلت األدلة الشرعية الصرحية من الكتاب والسنة على أنه جيب على املسلمني             

 التحاكم فيما شـجر بينـهم مـن         : أو حكومات ودوال   ، أو مجاعات  ، أفرادا .مجيعا
   . والتسليم به، والرضوخ له،خصومات ونزاعات إىل شرع اهللا سبحانه

فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّمـوك       ﴿ : قوله تعاىل  :ومن هذه األدلة الصرحية   
 )١(﴾ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تـسِليما ِفيما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا      

 )٢(﴾أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ         ﴿ :وقوله تعاىل 
ا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعو    ﴿:وقوله عز وجل  

فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْـآِخِر      
   : وقوله سبحانه)٣(﴾ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا

                                                
    . هـ١١/٦/١٤١٥نشرت يف جريدة العامل اإلسالمي الصادرة من رابطة العامل اإلسالمي يف  )∗(
 .٦٥اء اآلية سورة النس) ١(
 .٥٠سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ٣(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٦ -

﴿ش ِفيِه ِمن ملَفْتتا اخمِإلَى اللَِّهو هكْمٍء فَحواآليات يف هذا املعىن كثرية)١(﴾ي .   

 أو األعراف القبلية    ،ومنها يعلم أنه ال جيوز للمسلم التحاكم إىل القوانني الوضعية         
   .املخالفة للشرع

كما أوجه نصيحيت اخلالصة يف هذه الكلمة إىل حكام الدول اإلسـالمية مجيعـا              
الرتاعات املتعددة بأن الطريق الوحيد الذي جيب اللجوء        بسبب ما وقع ويقع بينهم من       

 هـو   -إليه حلل الرتاعات بني دوهلم يف املمتلكات واحلقوق واحلدود السياسية وغريها            
 أعضاؤها من علماء الـشرع      ، وذلك بتشكيل جلنة أو حمكمة شرعية      ،حتكيم شرع اهللا  

 مث  ، تنظر يف حمل الرتاع    ،ا وورع ، وعدال ، وفهما ، علما :املطهر ممن هم حمل رضا اجلميع     
 وليعلموا أن ما يقع من بعضهم من التحـاكم إىل           ،حتكم مبا تقتضيه الشريعة اإلسالمية    

 ،حمكمة العدل الدولية وأمثاهلا من اهليئات غري اإلسالمية هو حتاكم إىل غري شـرع اهللا              
اهللا وخيشوا   وليتقوا   ، فليحذروا ذلك  ، أو حتكيمها بني املسلمني    ،وال جيوز التقاضي إليها   

ومن أَعرض عن ِذكِْري    ﴿ : كما قال تعاىل   ،عقابه الذي توعد به من يعرض عن شرعه       
               قَـدى ومِني أَعترشح ِلم بى قَالَ رمِة أَعامالِْقي موي هرشحنكًا ونةً ضِعيشم فَِإنَّ لَه

     ناتآي كتأَت ا قَالَ كَذَِلكِصريب تى    كُنسنت موالْي كَذَِلكا وهِسيتأَِن ﴿ :وقال ،)٢(﴾ا فَنو
احكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه وال تتِبع أَهواَءهم واحذَرهم أَنْ يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ               

  ه أَنْ يِصيبهم اللَّه ِإلَيك فَِإنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يِريد اللَّ

                                                
 .١٠سورة الشورى اآلية ) ١(
 .١٢٦ – ١٢٤سورة طه اآليات ) ٢(
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      ِمن نسأَح نمونَ وغبِة ياِهِليالْج كْماِس لَفَاِسقُونَ أَفَحالن ا ِمنِإنَّ كَِثريو وِبِهمِض ذُنعِبب
 كلـها تؤكـد أن      ، واآليات الدالة على هذا املعىن كثرية      )١(﴾اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ   

 وأن معـصية اهللا ورسـوله،       ،ب لسعادة الدنيا ونعيم اآلخـرة     طاعة اهللا ورسوله سب   
اء احلياة والعذاب   ق والتويل عن حكمه سبب لضنك العيش وش       ،واإلعراض عن ذكر اهللا   

   .يف اآلخرة

 ، ويـصلح أحـواهلم    ، ويرزقهم االستقامة  ،واهللا أسأل أن يهدي اجلميع إىل احلق      
أن مينح اجلميع الرضا حبكـم اهللا        و ،ويعينهم على كل ما فيه صالح أمر دينهم ودنياهم        

   . وآله وصحبه أمجعني، إنه جواد كرمي وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد،ورسوله

  

  رئيس الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة
  مفيت عام اململكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء

  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
  لعزيز بن عبد اهللا بن بازعبد ا

  

  

   

                                                
 .٥٠ – ٤٩سورة املائدة اآليتان ) ١(
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  )١(القوادح في العقیدة ووسائل السالمة منھا
 والصالة والسالم األمتان األكمالن على      ، والعاقبة للمتقني  ،احلمد هللا رب العاملني   

 وعلى  ، نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن عبد اهللا       ، وأمينه على وحيه   ،عبده ورسوله وخليله  
   : أما بعد، واهتدى داه إىل يوم الدين،ه ومن سلك سبيل،آله وأصحابه

 وهلذا رأيت أن يكـون  . وأعظم الفرائض ،فال ريب أن سالمة العقيدة أهم األمور      
   .)القوادح يف العقيدة ووسائل السالمة منها (:عنوان هذه الكلمة

 . من فـساد وصـالح     ، من خري وشر   ، هي ما يعتقده اإلنسان ويدين به      :العقيدة
 ألن يف هذا    . وما جيب على العبد يف ذلك      ،مسك بالعقيدة الصحيحة   هو الت  :واملطلوب

 وسنة رسوله صلى    ، كلها فاسدة إال العقيدة اليت جاء ا كتاب اهللا         ،العامل عقائد كثرية  
 وهي العقيدة اإلسالمية الصافية النقية من شـوائب الـشرك والبـدع       ،اهللا عليه وسلم  

 ودلت عليها سنة رسول اهللا صلى       ،اب اهللا  هذه هي العقيدة اليت جاء ا كت       ،واملعاصي
   . اإلسالم: وهي،اهللا عليه وسلم

الْيوم أَكْملْت  ﴿ : وقال عز وجل   )٢(﴾ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه الِْإسالم    ﴿ :قال اهللا تعاىل  
  .)٣(﴾لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِدينا

                                                
 هـ يف اجلامع الكبري مبدينة الرياض وصـدرت يف كتـاب     ١٤٠٣حماضرة ألقيت يف شهر صفر عام        )١(

 .بنفس العنوان
 .١٩ سورة آل عمران اآلية  )٢(
 .٣سورة املائدة اآلية ) ٣(
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ومن يبتِغ غَير   ﴿ : قال اهللا عز وجل    ، ال يقبل من أحد سواه     ،فاإلسالم هو دين اهللا   
اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهو هلَ ِمنقْبي ا فَلَنالِم ِدين١(﴾الِْإس(.   

 وهو دين األنبياء    ، فهو دين آدم أبينا عليه الصالة والسالم       .وهو دين األنبياء كلهم   
 ، ويعقـوب  ، وإسـحاق  ، وسليمان ، وداود ، وعيسى ، وموسى ، وإبراهيم ، نوح :بعده

 وهو دين نبينا حممد عليـه       ، ودين غريهم من األنبياء عليهم الصالة والسالم       ،ويوسف
األنبياء (( : قال النيب عليه الصالة والسالم     ،الصالة والسالم الذي بعثه اهللا به للناس عامة       

 أن  : واملعـىن  ))اتأوالد علّ (( : ويف لفظ  )٢())نهم واحد إخوة لعالت أمهام شىت ودي    
 ، بأنه رب العاملني، وأنه اخلالق العلـيم       . واإلميان ، وهو توحيد اهللا   :دين األنبياء واحد  

 واجلنـة   ، واإلميان باآلخرة والبعث والنـشور     ،وأنه املستحق للعبادة دون كل ما سواه      
أوالد (( الشرائع فهي خمتلفة، وهذا معىن        أما ، وغري هذا من أمور اآلخرة     ،والنار وامليزان 

ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم   ﴿:  كما قال سبحانه   ، كىن ذا عن الشرائع    ،ات أوالد لضر  ))اتعلّ
  .)٣(﴾ِشرعةً وِمنهاجا

 : هكذا األنبياء دينهم واحد وهـو      ، أبوهم واحد وأمهام متفرقات    :إخوة األب 
   .توحيد اهللا واإلخالص له

                                                
 .٥٨سورة آل عمران اآلية ) ١(
) ١٤٥ ،١٤٤ ،١٤٣( )٢٣٦٥( ومـسلم    ،)٣٤٤٣ ،٣٤٤٢(جزء من حـديث رواه البخـاري        ) ٢(

 أوالد الرجل من نسوة     : بنو العالت  ):خمتار الصحاح (وغريمها من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال يف           
 : والعلـل  ، مث علَّ من هـذه     ،ت بذلك ألن الذي تزوج أخرى على أوىل قد كانت قبلها ناهل            مسي ،شىت

ـ . يقال علَلُ بعد ل ا     ،الشرب الثاين   أن أصل دينهم    :معىن احلديث ( : قال احلفظ ابن حجر رمحه اهللا      . ه
 .)٤٨٩/ ٦(انظر فتح الباري ) ائعواحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشر

 .٤٨ائدة اآلية سورة امل) ٣(
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 ، ومالئكتـه  ، واإلميان بـاهللا   ، إفراد اهللا بالعبادة   : وهو ،)ال إله إال اهللا   (  وهو معىن 
 وما يتفرع بعد ذلك من البعـث        ، وبالقدر خريه وشره   ، وباليوم اآلخر  ، ورسله ،وكتبه

   . وغري هذا، وامليزان واحلساب والصراط، واجلنة والنار،والنشور

 - عليهم الصالة والـسالم      -  كلهم جاءوا ذا األمر    ،هكذا األنبياء دينهم واحد   
 فشريعة التوراة فيها ما ليس يف       ، مبثابة األوالد ألمهات العالت    ،ولكن الشرائع تفرقت  

 ويف شريعة نبينا حممد صـلى       ، ويف الشرائع اليت قبلها أشياء ليست فيها       ،شريعة اإلجنيل 
األمة وخفـف   فقد يسر اهللا على هذه     ،اهللا عليه وسلم أشياء غري ما يف التوراة واإلجنيل        

ويضع عنهم ِإصرهم والْـأَغْاللَ الَِّتـي كَانـت         ﴿ : كما قال جل وعال    ،عنها الكثري 
ِهملَيفاهللا بعثه بشريعة    ))بعثت باحلنيفية السمحة  (( : وقال عليه الصالة والسالم    )١(﴾ع 

ما و﴿ : كما قال سبحانه   ، وليس فيها حرج   ، وليس فيها أغالل   ،مسحة ليس فيها آصار   
 كان أتباع الشرائع املاضية قبل شريعة نبينا صلى         )٢(﴾جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرجٍ     

 بل يؤخرون الصلوات وجيمعوا حىت جيـدوا  ،اهللا عليه وسلم ال يتيممون عند فقد املاء      
  فمن عدم املـاء أو     ، وجاء يف هذه الشريعة احملمدية التيمم      ، مث يتوضئون ويصلون   ،املاء

   . وجاء يف ذلك أنواع كثرية من التيسري والتسهيل،عجز عنه تيمم بالتراب وصلى

 وبعث النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل         ،وكان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة      
 وكان مـن    . وجعله اهللا خامت األنبياء    ، والعرب والعجم  ،الناس عامة؛ إىل اجلن واإلنس    

  دهم وحمالت قبلنا ال يصفون إال يف بيعهم ومساج

                                                
 .١٥٧سورة األعراف اآلية ) ١(
 .٧٨سورة احلج اآلية ) ٢(
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 يف أي أرض اهللا   ، أما يف هذه الشريعة احملمدية فإنك تـصلي حيـث كنـت            ،صالم
 كما قـال عليـه      ، من الصحاري والقفار   . يف أي أرض اهللا    ،حضرت الصالة صليت  

  .)١())وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا(( :الصالة والسالم

لم شريعة واسعة ميـسرة     فالشريعة اإلسالمية اليت جاء ا نبينا صلى اهللا عليه وس         
 بـل لـه أن يفطـر    ، ال يلزمه الصوم. املريض: ومن ذلك ،ليس فيها حرج وال أغالل    

 كما قال   ، ويقضي الصوم  ، ويفطر يف رمضان   ، واملسافر يقصر الصالة الرباعية    ،ويقضي
واملـصلي إن    )٢(﴾ومن كَانَ مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ ِمن أَياٍم أُخر         ﴿ :اهللا عز وجل  

 وإن عجـز عـن      ، وإن عجز عن القعود صلى على جنبه       ،عجز عن القيام صلى قاعدا    
 كما صحت بذلك السنة عن رسـول اهللا صـلى اهللا   ،الصالة على جنبه صلى مستلقيا  

   .عليه وسلم

وإذا مل جيد من األكل ما يسد رمقه من احلالل جاز له أن يأكل من امليتة وحنوها                 
   .وتما يسد رمقه حىت ال مي

 وبرسـله،  ، واإلميان به، هي توحيد اهللا واإلخالص له سبحانه  :فالعقيدة اإلسالمية 
 ومن اجلنة والنار وغري ذلك من       ، وباليوم اآلخر من البعث والنشور     ، ومبالئكته ،وبكتبه

 وعلمها وأحـاط  ، وأنه سبحانه قدر األشياء ، واإلميان بالقدر خريه وشره    ،أمور اآلخرة 
  .سبحانه وتعاىل وكتبها عنده ،ا

 : ومن واجباته وفرائضه   . واحلج ، والصيام ، والزكاة ، الصالة :ومن أركان اإلسالم  
   واألمر باملعروف ،اجلهاد يف سبيل اهللا

                                                
 ).٥٢١( ومسلم ،)٣١٢٢ ،٤٣٨ ،٣٣٥(جزء من حديث رواه البخاري )  ١(
 .١٨٥سورة البقرة اآلية ) ٢(
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 إىل  ، وأداء األمانـة   ، وصدق احلديث  ، وصلة األرحام  ، وبر الوالدين  ،والنهي عن املنكر  
   .غري ذلك

 واإلخـالص لـه     ،بحانه بتوحيـده   واالنقياد له س   ، هو االستسالم هللا   :فاإلسالم
 وهلذا مسي إسالما؟ ألن املـسلم  ،والتمسك بطاعته وطاعة رسوله عليه الصالة والسالم      

 وينقاد ألوامره ويـدع     ، ويعبده وحده دون ما سواه     ، ويوحده سبحانه  ،يسلم أمره هللا  
   . هكذا اإلسالم، ويقف عند حدوده،نواهيه

 وإقـام  ، وأن حممدا رسـول اهللا ، اهللا شهادة أن ال إله إال:وله أركان مخسة وهي   
 والشهادتان . وحج البيت ملن استطاع إليه سبيال ، وصوم رمضان  ، وإيتاء الزكاة  ،الصالة
 واإلميان بأن حممدا رسوله عليه الصالة والسالم إىل         ، توحيد اهللا واإلخالص له    :معنامها

 فـال   ،ا أساس امللة   ومه ، وهاتان الشهادتان مها أصل الدين     ،مجيع الثقلني اجلن واإلنس   
ذَِلك ِبأَنَّ  ﴿ : كما قال عز وجل    ، وهذا هو معىن ال إله إال اهللا       ،معبود حبق إال اهللا وحده    

  .)١(﴾اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه هو الْباِطلُ

 أن حممد   - عن يقني وعلم     - أن تشهد    :وأما شهادة أن حممدا رسول اهللا فمعناها      
 وهـو أشـرف   ،بن عبد اهللا بن عبد املطلب اهلامشي املكي مث املدين هو رسول اهللا حقا      

 فهو خيار من خيار من خيار       ، وقرابته وأسرته هم أفضل العرب على اإلطالق       ،عباد اهللا 
 وهو أشرف اخللق وسيد ولد آدم صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله             ،عليه الصالة والسالم  

 إىل الـذكور  ، إىل اجلن واإلنـس .أن اهللا بعثه للناس عامة   فعليك أن تؤمن ب    .وأصحابه
   إىل احلاضرة ، إىل األغنياء والفقراء، إىل العرب والعجم،واإلناث

                                                
 .٦٢سورة احلج اآلية ) ١(
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 قال  ، ومن خالف أمره فله النار     ، من اتبعه فله اجلنة    ، هو رسول اهللا إىل اجلميع     ،والبادية
 قيل يا رسـول اهللا      )) أىب كل أميت يدخلون اجلنة إال من     (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

 خرجه البخـاري يف     ))من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب       (( :ومن يأىب؟ قال  
  .)١(صحيحه

 واإلميـان   ، واإلخالص له  ، توحيد اهللا  :فهذه العقيدة اإلسالمية العظيمة مضموا    
اإلميان  مع ، واإلميان جبميع املرسلني ،برسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم وأنه رسوله حقا        

 ، ورسـله  ، وكتبـه  ، ومالئكته ، واإلميان باهللا  ،بوجوب الصالة والزكاة والصيام واحلج    
 هـذه هـي     . واإلميان بكل ما أخرب اهللا به ورسوله       ، والقدر خريه وشره   ،واليوم اآلخر 

 ونـواقض تنقـضها     ، وقد وقع من بعض الناس قوادح فيها       ،العقيدة اإلسالمية احملمدية  
   .الكلمةجيب أن نبينها يف هذه 

   :والقوادح قسمان
   . نعوذ باهللا، فيكون صاحبه كافرا،قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها

   .وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها
 ويكون صاحبه كافرا مرتدا     ، الذي يبطلها ويفسدها   : ناقضا وهو  : يسمى :فاألول
   : القوادح املكفرة: وهذا النوع هو،عن اإلسالم

   . نواقض: هذه تسمى،ي املوجبة للردة وه،وهي نواقض اإلسالم

 فقد يرتـد    . ويكون شكا  ، ويكون اعتقادا  ، ويكون عمال  ، يكون قوال  :والناقض
 هـذه   ، أو بشك يطرأ عليـه     ، أو باعتقاد يعتقده   ،اإلنسان بقول يقوله أو بعمل يعمله     

ل  وقد ذكرها أه   ،األمور األربعة كلها يأيت منها الناقض الذي يقدح يف العقيدة ويبطلها          
   :العلم يف كتبهم ومسوا باا

                                                
 .)١٣٩/ ٨(صحيح البخاري ) ١(
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 وكل فقيه من الفقهاء ألف     ، فكل مذهب من مذاهب العلماء     ،)باب حكم املرتد  (
 وهو الذي يكفـر  :)باب حكم املرتد ( عندما يذكر احلدود يذكر      - يف الغالب    -كتبا  

 قال فيه النيب    ، أنه رجع عن دين اهللا وارتد عنه       : يعين ، مرتدا : ويسمى هذا  ،بعد اإلسالم 
  .)١( خرجه البخاري يف الصحيح))من بدل دينه فاقتلوه(( :صلى اهللا عليه وسلم

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث أبا موسى األشـعري إىل            ( :)٢(ويف الصحيحني 
نزل وألقي له وسادة    ا :اليمن مث أتبعه معاذ بن جبل رضي اهللا عنهما فلما قدم عليه قال            

 ديـن   -ل هذا كان يهوديا فأسلم مث راجع دينه         وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قا       
 فتهود فقال معاذ ال أنزل حىت يقتل قضاء اهللا ورسوله فقال انزل قال ال أنزل                -السوء  

 فدل  .)حىت يقتل قضاء اهللا ورسوله ثالث مرات فأمر به أبو موسى رضي اهللا عنه فقتل              
 ، تاب ورجع فاحلمد هللا يستتاب فإن، إذا مل يتب   ،ذلك على أن املرتد عن اإلسالم يقتل      

 لقوله صلى اهللا عليه     ، ويعجل به إىل النار    ،وإن مل يرجع وأصر على كفره وضالله يقتل       
   .)٣())من بدل دينه فاقتلوه(( :وسلم

   :فالنواقض اليت تنفض اإلسالم كثرية منها

وهكذا سـب الرسـول   ، هذا قول ينقض الدين، سب اهللا : مثل :ة بالقول الرد 
 مثـل أن    ، أو للعيب والتنقص   ، اللعن والسب هللا ولرسوله    : يعين ،وسلمصلى اهللا عليه    

   إن اهللا جل وعال ، إن اهللا فقري، إن اهللا خبيل، إن اهللا ظامل:يقول

                                                
 ).٣٠١٧( صحيح البخاري  )١(
باب النهي عـن    ( واللفظ هنا ملسلم يف      ،)١٥ ،١٧٣٣( صحيح مسلم    ،)٦٩٢٣( صحيح البخاري     )٢(

 . من كتاب اإلمارة،)طلب اإلمارة واحلرص عليها
 ).٣٠١٧(صحيح البخاري ) ٣(
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 كل هذه األقوال وأشباهها سـب  ، أو ال يقدر على بعض األمور،ال يعلم بعض األمور  
   .وردة عن اإلسالم

 نعوذ بـاهللا    -و كافر مرتد عن اإلسالم      فمن انتقص اهللا أو سبه أو عابه بشيء فه        
 سب اهللا أو استهزأ به أو تنقصه أو وصفه بـأمر ال   - إذا   ، وهذه ردة قولية   -من ذلك   

 إن اهللا   : وهكذا لو قال   ، إن اهللا فقري وحنن أغنياء     ، إن اهللا خبيل   : كما تقول اليهود   ،يليق
 ، اهللا ومل يؤمن ا     أو نفى صفات   ، أو ال يقدر على بعض األمور      ،ال يعلم بعض األمور   

  .فهذا يكون مرتدا بأقواله السيئة

 إن  : فمن قال  ، فهذه ردة عن اإلسالم    ، إن اهللا مل يوجب علينا الصالة      :أو قال مثال  
 إال إذا كان جاهال بعيدا      ،اهللا مل يوجب الصالة فقد ارتد عن اإلسالم بإمجاع املسلمني         

 ويعـرف  ،ذا كان بني املـسلمني  وأما إ  ، فإن أصر كفر   ، فيعلم ،عن املسلمني ال يعرف   
 فإن تـاب وإال     ، يستتاب منها  ، فهذه ردة  . ليست الصالة بواجبة   : مث قال  ،أمور الدين 

علـى   صوم رمضان غري واجـب  : أو قال، الزكاة غري واجبة على الناس  : أو قال  ،قتل
 من قال هذه املقـاالت كفـر        ،، أو احلج مع االستطاعة غري واجب على الناس        الناس
   . وهذه األمور ردة قولية- نعوذ باهللا من ذلك -يستتاب فإن تاب وإال قتل  و،إمجاعا

   : الردة بالفعل:ومنها
 لكن ال   - إا واجبة    : فكونه ال يصلي وإن قال     ، ترك الصالة  :والردة الفعلية مثل  

 : لقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        ، هذه ردة على األصح من أقوال العلماء       -يصلي  
 ، والترمذي ، رواه اإلمام أمحد   ))ننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر      العهد الذي بي  ((

   وابن ماجة بإسناد ،والنسائي



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١٦ -

بني الرجل وبني الـشرك والكفـر تـرك         (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،)١(صحيح
   .)٢( أخرجه مسلم يف صحيحه))الصالة

كان  (:ره رمحه اهللا   التابعي املتفق على جاللة قد     -وقال عبد اهللا بن شقيق العقيلي       
) أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ال يرون شيئا من األعمال تركه كفر غري الصالة              

   . وهي ترك الصالة عمدا، وهذه ردة فعلية. وإسناده صحيح،)٣(رواه الترمذي

 أو لطخـه  ، لو استهان باملصحف الشريف وقعد عليه مـستهينا بـه         :ومن ذلك 
   . فإنه يرتد بذلك عن اإلسالم،يستهني به أو وطأه بقدمه ،بالنجاسة عمدا

 أو يصلي هلـم أو      ، كونه يطوف بالقبور يتقرب ألهلها بذلك      :ومن الردة الفعلية  
   . فردة قولية: وهذه ردة فعلية أما دعاؤه هلم واالستعانة م والنذر هلم،للجن

لة  ووسي ، فهو بدعة قادحة يف الدين     ، يقصد بذلك عبادة اهللا    ،أما من طاف بالقبور   
 إمنا يكون بدعة قادحـة يف الـدين إذا مل يقـصد      ، وال يكون ردة   ،من وسائل الشرك  

 ومـن الكفـر   . وإمنا فعل ذلك تقربا إىل اهللا سبحانه جهال منـه  ،التقرب إليهم بذلك  
 يذبح البعري أو الـشاة أو  ، ويتقرب لغريه سبحانه بالذبائح  ، كونه يذبح لغري اهللا    :الفعلي

 أو  ، أو للجن يعبدهم ـا     ،ب القبور تقربا إليهم يعبدهم ا     الدجاجة أو البقرة ألصحا   
  للكواكب يتقرب 

                                                
 سـنن ابـن ماجـه       ،)٢٣٢ ،١/٢٣١( سنن النسائي    ،)٢٦٢٣( سنن الترمذي    ،)٥/٣٤٦(املسند  ) ١(
  . من حديث بريدة رضي اهللا عنه)١٠٧٩(
،  )٨٦(لكفر على من ترك الصالة برقم  ـ باب بيان إطالق اسم ا ٣٥ كتاب اإلميان ،صحيح مسلم )٢(

  )٣/٣٨٩(املسند ) )بني الرجل وبني الشرك أو الكفر ترك الصالة(( :ورواه اإلمام أمحد بلفظ
 ).٢٦٢٤(السنن ) ٣(
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 نسأل اهللا   ، أكرب  ويكون كفراً  ، فيكون ميتة  ، وهذا مما أهل به لغري اهللا      ،إليها بذلك 
   . هذه كلها من أنواع الردة والنواقض عن اإلسالم الفعلية،العافية من ذلك

   :ة باالعتقاد الرد:ومنها

 بل بقلبـه    ،ع الردة العقدية اليت يعتقدها بقلبه وإن مل يتكلم ا ومل يفعل           ومن أنوا 
 ولو أنـه مـا      ، أو أنه ظامل   ، أو أنه خبيل   ، إذا اعتقد بقلبه أن اهللا جل وعال فقري        :يعتقد
   . بإمجاع املسلمني- مبجرد هذه العقيدة - هذا كفر ، ولو مل يفعل شيئا،تكلم

 وأن كل ما جاء يف هذا لـيس لـه           ،وال نشور أو اعتقد بقلبه أنه ال يوجد بعث        
 إذا اعتقد ذلك بقلبه     ، وال حياة أخرى   ، أو اعتقد بقلبه أنه ال يوجد جنة أو نار         ،حقيقة

 وتكـون   - نعوذ باهللا من ذلـك       - هذا كفر وردة عن اإلسالم       ،ولو مل يتكلم بشيء   
   . ويكون مصريه إىل النار بسبب هذه العقيدة،أعماله باطلة

 أن حممدا صلى اهللا عليه وسـلم لـيس          - ولو مل يتكلم     -تقد بقلبه   وهكذا لو اع  
 أو اعتقد أن مسيلمة الكذاب نـيب        ، أو أنه ليس خبامت األنبياء وأن بعده أنبياء        ،بصادق
   . فإنه يكون كافرا ذه العقيدة،صادق

 أو غريهم من األنبياء عليهم السالم ، أو عيسى ، أو موسى  ،أو اعتقد بقلبه أن نوحا    
 أو اعتقد أنه ال بأس أن يدعي مـع          . هذا ردة عن اإلسالم    ، كاذبون أو أحدا منهم    أم

 إذا اعتقـد  ، أو الشمس والكواكب أو غريهـا ،اهللا غريه كاألنبياء أو غريهم من الناس    
ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحـق      ﴿ :بقلبه ذلك صار مرتدا عن اإلسالم؟ ألن اهللا تعاىل يقول         

  وأَنَّ 
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 ا ياِطلُ    مالْب ووِنِه هد ونَ ِمنعوقال سبحانه  ،)١(﴾د : ﴿       وِإال ه ال ِإلَه اِحدو ِإلَه كُمِإلَهو
 ِحيمالر نمح٢(﴾الر( وقال : ﴿   ِعنيتسن اكِإيو دبعن اكِإي﴾)أَال   ﴿ : وقال )٣ كبى رقَضو
  اهوا ِإال ِإيدبع٤(﴾ت( و﴿ : وقالعونَ      فَادالْكَـاِفر كَِره لَوو ينالد لَه ِلِصنيخم ا اللَّه﴾)٥( 
ولَقَد أُوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَِئن أَشـركْت لَيحـبطَن            ﴿ :وقال سبحانه 

اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتو لُكمواآليات يف هذا املعىن كثرية)٦(﴾ع .   

 أو  ، أو شجر  ، أو نيب  ، أو اعتقد أنه جيوز أن يعبد مع اهللا غريه؛ من ملك           فمن زعم 
 وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار كافرا بالقول والعقيدة          ، أو غري ذلك فهو كافر     ،جن
 وإن فعل ذلك ودعا غري اهللا واستغاث بغري اهللا صار كـافرا بـالقول والعمـل     ،مجيعا

   .ذلك نسأل اهللا العافية من ،والعقيدة مجيعا

 ما يفعله عباد القبور اليوم يف كثري من األمصار مـن دعـاء              :ومما يدخل يف هذا   
 املدد املدد، يا    ، يا سيدي  : فيقول بعضهم  ، وطلب املدد منهم   ، واالستغاثة م  ،األموات
   . وأصلح قليب، ورد غائيب، اشف مريضي، أنا جبوارك، الغوث الغوث،سيدي

 نـسوا اهللا    ، ويسألوم هذا الـسؤال    ،ألولياء ا :خياطبون األموات الذين يسموم   
   . فهذا كفر قويل وعقدي وفعلي- تعاىل اهللا عن ذلك -وأشركوا معه غريه 

                                                
 .٦٢سورة احلج اآلية ) ١(
 .١٦٣سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٥سورة الفاحتة اآلية ) ٣(
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية ) ٤(
 .١٤سورة غافر اآلية ) ٥(
 .٦٥سورة الزمر اآلية ) ٦(
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 ... انصرين ، يا رسول اهللا   :وبعضهم ينادي من مكان بعيد ويف أمصار متباعدة       
 ، يا رسول اهللا   ، اشف مريضي  ، يا رسول اهللا   : وبعضهم يقول عند قربه    ،وحنو هذا 

 . انـصرنا علـى أعـدائنا   ، أنت تعلم ما حنن فيه   ، انصرنا على أعدائنا   ، املدد املدد
 ، إذ ال يعلم الغيب إال اهللا سـبحانه      ،والرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يعلم الغيب       

 وأنه ال بأس به     ، وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز       ،هذا من الشرك القويل والعملي    
 وهذا واقـع يف دول      .هللا العافية من ذلك    نسأل ا  ،صار شركا قوليا وفعليا وعقديا    

 كان واقعا يف الرياض والدرعية قبل قيام      ، وكان واقعا يف هذه البالد     ،وبلدان كثرية 
 فقد كانت هلم آهلـة يف الريـاض         ،دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا       

 إـم مـن األوليـاء       : وأناس يقال  ، أشجار تعبد من دون اهللا     ،والدرعية وغريمها 
   . وقبور تعبد مع اهللا،عبدوم مع اهللاي

وكان قرب زيد بن اخلطاب رضي اهللا عنه موجودا يف اجلبيلة حيـث قتـل يف             
 ، كان قربه يعبد من دون اهللا حىت هدم ذلـك القـرب            ،حروب الردة أيام مسيلمة   

 قدس اهللا روحه وجزاه عنـا       ، بأسباب دعوة الشيخ حممد    ،ونسي اليوم واحلمد هللا   
 وقد كان يف جند واحلجـاز مـن الـشرك العظـيم     .أفضل اجلزاءوعن املسلمني   

 فلما جاء الشيخ حممد     ، ودعوة غري اهللا ما ال يعد وال حيصى        ،واالعتقادات الباطلة 
 قبل ما يزيد    : أي ،بن عبد الوهاب رمحه اهللا يف النصف الثاين من القرن الثاين عشر           

 من العلماء اجلهلـة وأهـل    فعاداه كثري، دعا إىل اهللا وأرشد الناس  ،عن مائيت سنة  
 ، فدعا إىل اهللا- رحم اهللا اجلميع  - لكن اهللا أيده بعلماء احلق، وبآل سعود         .اهلوى

   وبني ،وأرشد الناس إىل توحيد اهللا
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 ، أن عبادة اجلن واألحجار واألولياء والصاحلني وغريهم شرك من عمل اجلاهليـة            :هلم
 ، ومنـاة  ، والعـزى  ، عبادم الالت  وأا أعمال أيب جهل وأمثاله من كفار قريش يف        

 للناس وهدى اهللا على يديه مـن        - رمحه اهللا  - فبني   . هذه هي أعماهلم   ،وعبادة القبور 
 وانتشر فيها التوحيـد     ، مث عمت الدعوة بالد جند واحلجاز وبقية اجلزيرة العربية         ،هدى

ا يعبدوا إال من     وترك الناس الشرك باهللا وعبادة القبور واألولياء بعد أن كانو          ،واإلميان
 وهذا من ، أولياء: ويسموم، بل كان بعضهم يعبد أناسا جمانني ال عقول هلم        ،رحم اهللا 

   .عظيم جهلهم الذي كانوا واقعني فيه

   : الردة بالشك:ومنها

 أمـا الـردة     ، والردة بالعقيـدة   ، والردة بالعمل  ،عرضنا للردة اليت تكون بالقول    
 هذا كافر كفر    . أنا شاك  ..أدري هل اهللا حق أم ال؟      أنا ال    : فمثل الذي يقول   :بالشك
 أنا ال أدري هل اجلنة والنـار    : أنا ال أعلم هل البعث حق أم ال؟ أو قال          : أو قال  ،شك

 فإن تاب وإال قتل كافرا لشكه       ، فمثل هذا يستتاب   . أنا شاك  ،حق أم ال؟ أنا ال أدري     
   .فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالنص واإلمجاع

 أنا ال أدري هل اهللا حق؟ أو هل الرسول حق؟ وهل            :ذي يشك يف دينه ويقول    فال
 ال أدري مسيلمة    : ال أدري هل هو خامت النبيني؟ أو قال        :هو صادق أم كاذب؟ أو قال     

 - الذي ادعى النبوة يف الـيمن        - ما أدري هل األسود العنسي       :كاذب أم ال؟ أو قال    
 ، يستتاب صاحبها ويبني له احلـق      ،سالمكاذب أم ال؟ هذه الشكوك كلها ردة عن اإل        

 أشك يف الصالة هل هي واجبة أم ال؟ أو الزكاة هل            : ومثل لو قال   .فإن تاب وإال قتل   
  هي واجبة أم ال؟ وصيام رمضان هل هو واجب أم ال؟ أو 
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شك يف احلج مع االستطاعة هل هو واجب يف العمر مرة أم ال؟ فهذه الشكوك كلـها                 
 : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     . فإن تاب وآمن وإال قتل     ،اكفر أكرب يستتاب صاحبه   

   .)١( رواه البخاري يف الصحيح))من بدل دينه فاقتلوه((

 كلها - الصالة والزكاة والصيام واحلج : أعين- من اإلميان بأن هذه األمور    فال بد 
مـن   هذا الذي تقدم هو القسم األول        .حق وواجب على املسلمني بشروطها الشرعية     

 ويكون صاحبه مرتدا يستتاب، فإن      ، وهو القسم الذي ينقض اإلسالم ويبطله      ،القوادح
  .تاب وإال قتل

 لكنها تضعف اإلميان وتنقـصه،  ، فهو وجود القوادح دون الكفر   :أما النوع الثاين  
   . لكن ال يكون صاحبها كافرا،وجتعل صاحبها معرضا للنار وغضب اهللا

 بل يزين ويعلم أنـه      ، إذا آمن أنه حرام ومل يستحله       الزنا :وأمثلة ذلك كثرية منها   
 وهذه املعصية قدحت    . لكن إميانه ناقص   ، هذا ال يكون كافرا وإمنا يكون عاصيا       ،عاص

   . فلو اعتقد أن الزنا حالل صار بذلك كافرا.يف عقيدته لكن دون الكفر

مـا   ألنه استحل    . يكون كافرا  ، أو ما أشبه ذلك    ، السرقة حالل  :وهكذا لو قال  
 كل هـذه  ، وكذلك الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وأكل الربا وأشباه ذلك   .حرم اهللا 

   .من القوادح يف العقيدة املضعفة للدين واإلميان

 وال  ، فالبدع يف الدين تـضعف اإلميـان       ، وهي أشد من املعاصي    ،وهكذا البدع 
   .تكون ردة ما مل يوجد فيها شرك

                                                
 ).٣٠١٧(صحيح البخاري ) ١(
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 فهذه ، كأن يبين على القرب مسجدا أو قبة، القبور بدعة البناء على  :ومن أمثلة ذلك  
 ، لكن إذا بناها وهو ال يعتقد جواز الكفر بـاهللا          ،بدعة تقدح يف الدين وتضعف اإلميان     

 بل ظن أنه بفعله هذا حيتـرمهم  ،ومل يقترن بذلك دعاء امليتني واالستغاثة م والنذر هلم 
حة يف الدين تـضعف اإلميـان        بل بدعة قاد   ، فهذا العمل حينئذ ليس كفرا     ،ويقدرهم
   . ووسيلة إىل الشرك،وتنقصه

 بدعة االحتفال باملولد النبوي حيث حيتفل بعض الناس يف الثاين           :ومن أمثلة البدع  
 مل يفعله الـنيب  ، فهذا العمل بدعة،عشر من ربيع األول مبولد النيب صلى اهللا عليه وسلم   
 ومل يفعلها أهل القرن الثـاين       ،دونصلى اهللا عليه وسلم وال أصحابه وال خلفاؤه الراش        

   .)١( بل هذه بدعة حمدثة،وال الثالث
 فاالحتفال باملوالد   . أو غريمها  ، أو عبد القادر اجليالين    ،أو االحتفال مبولد البدوي   

 ألن اهللا ما أنزل ـا مـن   . ومنكر من املنكرات اليت تقدح يف العقيدة،بدعة من البدع 
وشر األمور حمـدثاا وكـل بدعـة        (( : عليه وسلم   وقد قال النيب صلى اهللا     ،سلطان
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس       (( : وقال عليه الصالة والسالم    ،)٢( رواه مسلم  ))ضاللة

 : وقال عليه الصالة والسالم    ، فهو مردود عليه   : أي ،)٣( متفق على صحته   ))منه فهو رد  
  إياكم  (( : وقال،٤ خرجه مسلم يف صحيحه))من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد((

                                                
 )التحذير من البدع  ( رسالة مفردة يف     ،للمؤلف مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا            )١(

 . أا مطبوعة مفردة كما،)١/١٨٣( لسماحته )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة(انظرها يف 
  . من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما)٨٦٧(جزء من حديث رواه مسلم يف صحيحه  )٢(
) :) وعند البخـاري   ، واللفظ هنا ملسلم   ،]١٧ [)١٧١٨( صحيح مسلم    ،)٢٦٩٧(صحيح البخاري   ) ٣(

  .))ماليس فيه
علقا يف باب النجش مـن كتـاب         ورواه ذا اللفظ أيضا البخاري م      ،)١٨ ،١٧١٨(صحيح مسلم   ) ٤(

 ).٢٦٩٧(البيوع يف صحيحه 
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 فالبدع من القـوادح يف      )١())وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة        
  . إذا مل يكن فيها كفر،الدين اليت دون الكفر

أما إذا كان يف االحتفال باملولد دعوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم واالستغاثة به              
 املدد املـدد يـا      ،رسول اهللا انصرنا   يا   : وكذا دعاؤهم  ،وطلبه النصر صار شركا باهللا    

 أو اعتقادهم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يعلم الغيب أو      ، الغوث الغوث  .رسول اهللا 
 كل هـذا    ، كاعتقاد بعض الشيعة يف علي واحلسن واحلسني أم يعلمون الغيب          ،غريه

   . سواء كان يف املولد أو يف غري املولد،شرك وردة عن الدين
 وهذا كفـر   ، إن أئمتهم االثين عشر يعلمون الغيب      :عض الرافضة ومثل هذا قول ب   

قُلْ ال يعلَم من ِفي السماواِت والْـأَرِض        ﴿ :وضالل وردة عن اإلسالم؟ لقوله تعاىل     
ِإال اللَّه بي٢(﴾الْغ(.  

 وذكر مـا جـرى يف مولـده         ،أما إذا كان االحتفال مبجرد قراءة السرية النبوية       
   . بدعة يف الدين تنقصه ولكن ال تنقضه فهذا،وغزواته

 ، ما يعتقده بعض اجلهال يف شهر صفر مـن أنـه ال يـسافر فيـه                :ومن البدع 
ال عدوى  (( : فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       ، وهذا جهل وضالل   ،)٣(فيتشاءمون به 

 )٤())وال نوء وال غول(( : وزاد مسلم ، متفق على صحته   ))وال طرية وال صفر وال هامة     
  ن اعتقاد العدوى والطرية والتعلق أل

                                                
 وابـن   ،)٢٦٧٦( والترمـذي    ،)٤٦٠٧( وأبو داود    ،)١٢٧ ،٤/١٢٦(رواه اإلمام أمحد يف مسنده       )١(

    . وصححه من حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنه)١/٩٥( واحلاكم ،)٤٢(ماجه 
 .٦٥سورة النمل اآلية ) ٢(
 ).١٥٩ ،١٠/١٥٨( :انظر فتح الباري) ٣(
ال ( كتاب الطـب بـاب   )٥٧٧٤( وبألفاظ عدة منها ،رواه البخاري يف مواضع خمتلفة من صحيحه   ) ٤(

 . أيضا)٢٢٢١( ورواه مسلم ،)عدوى وال طرية
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   . كل هذه من أمور اجلاهلية اليت تقدح يف الدين،)١( أو الغول،باألنواء
 ولكن اهللا جعـل املخالطـة لـبعض       ،ومن زعم أن هناك عدوى فهذا باطل      

 وملـا   ، ولكن ال تعدي بطبعها    ،املرضى قد تكون سببا لوجود املرض يف الصحيح       
 قال يا رسـول  ))..ال عدوى(( :لى اهللا عليه وسلم   مسع بعض العرب قول النيب ص     

اهللا اإلبل تكون يف الرمال كأا الظباء فإذا دخلها األجرب أجرا قال صـلى اهللا               
 .)٣( من الذي أنـزل اجلـرب يف األول    : أي )٢())فمن أعدى األول  (( :عليه وسلم 

شـاء مل    وإن   ،فاألمر بيد اهللا سبحانه وتعاىل إذا شاء أجرا بسبب هذا اجلـرب           
 ال  : يعين )٤())ال يوردن ممرض على مصح    (( : وقد قال صلى اهللا عليه وسلم      ،جيرا

 ، بل تكون هذه على حدة وهذه على حـدة ،توردوا اإلبل املريضة على الصحيحة 
 ال يعدي شيء    ، وإال فاألمور بيد اهللا    ،وذلك من باب اتقاء الشر والبعد عن أسبابه       

 فاخللطـة مـن     )٥(﴾ن يِصيبنا ِإال ما كَتب اللَّه لَنا      قُلْ لَ ﴿ :بطبعه إمنا هو بيد اهللا    
  أسباب وجود املرض فال 

                                                
 فكانت العرب تـزعم     :قال اجلمهور ( ):١٠/١٥٩( )فتح الباري (قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف        ) ١(

 تتلون تلونا فتضلهم : أي ،س من الشياطني تتراءى للناس وتتغول هلم تغوال       أن الغيالن يف الفلوات وهي جن     
 أهلكته وأضلته فأبطل صلى اهللا عليه وسلم        : أي )غالته الغول ( وقد كثر يف كالمهم      ،عن الطريق فتهلكهم  

 وإمنا معناه إبطال ما كانت العرب تزعمه من تلون الغـول            ، ليس املراد إبطال وجود الغيالن     : وقيل .ذلك
ـ . أ ) ال يستطيع الغول أن يضل أحدا      : واملعىن : قالوا .بالصور املختلفة   وقد )غاله(وانظر القاموس مادة .  ه

 .))العدوى وال صفر وال غول(( :صلى اهللا عليه وسلم عنه )٢٢٢٢(ثبت يف صحيح مسلم 
 . ]١٠٣ ،١٠٢ ،١٠١ [ )٢٢٢٠( ومسلم ،)٥٧٧٥ ،٥٧٧٠ ،٥٧١٧(رواه البخاري  )٢(
يريد أن أول بعـري    ( : حيث قال البغوي رمحه اهللا حول معىن احلديث        ،)١٢/١٦٩( السنة   انظر شرح  )٣(

  ). فكذلك ما ظهر بسائر اإلبل بعد،جرب منها كان بقضاء اهللا وقدره ال بالعدوى
 من له إبـل  : هو الذي له إبل مرضى واملصح : واملمرض ،)٢٢٢١( ومسلم   ،)٥٧٧١(رواه البخاري    )٤(

  .صحاح
 .٥١وبة اآلية سورة الت) ٥(
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 هكذا أمرنا الرسول صلى اهللا عليه وسـلم       ، فاألجرب ال خيالط الصحيح    ،تنبغي اخللطة 
 أنه إذا خالط فإنه سيعدي،      : لكن ليس املعىن   ،من باب االتقاء واحلذر من أسباب الشر      

صلى اهللا عليـه      واألمر بيد اهللا سبحانه وتعاىل؟ وهلذا قال       ،عدي قد يعدي وقد ال ي     ،ال
  .))فمن أعدى األول(( :وسلم

 )١())فر من اذوم فرارك من األسد     (( :ومن هذا الباب قوله صلى اهللا عليه وسلم       
 ، روح امليـت   : وهي - أن تشاؤم أهل اجلاهلية بالعدوى وبالتطري أو اهلامة          :واملقصود
 ، وهذا باطل ال أصـل لـه       -كأا طائر حول قربه يتشاءمون ا        إا تكون    :يقولون

   .وروح امليت مرنة بعمله إما يف اجلنة أو النار

 حيث كانوا يتشاءمون    ،والطرية والتشاؤم باملرئيات والسمعيات من عمل اجلاهلية      
به  أو ما أش، أو مقطوع الذنب، أو احلمار األسود،إذا رأوا شيئا ال يناسبهم مثل الغراب      

 : قال اهللا جل وعال يف الـرد علـيهم         ، هذا من جهلهم وضالهلم    ، فيتشاءمون به  ،ذلك
 والطرية ال   ، وبيده العطاء واملنع   ، فاهللا بيده الضر والنفع    )٢(﴾أَال ِإنما طَاِئرهم ِعند اللَّهِ    ﴿

 وهلذا قال ، بل هو شيء باطل، ولكنه شيء جيدونه يف صدورهم وال حقيقة له    ،أصل هلا 
 أال : ولذا جيب على املسلم إذا رأى ما يتـشاءم بـه  ))ال طرية(( :ى اهللا عليه وسلم   صل

 وصادفه محار غري مناسب أو رجل غري مناسـب     ، فلو خرج ليسافر   ،يرجع عن حاجته  
   بل ميضي يف حاجته ويتوكل ، فال يرجع،أو ما أشبه ذلك

                                                
 وذكر احلـافظ ابـن      ،٢/٤٤٣ ورواه أمحد يف مسنده      ،تعليقا) ٥٧٠٧( رواه البخاري يف صحيحه       )١(

 وسـنده   ، أن أبا نعيم وصله من طريق أيب داود الطيالـسي          ):١٠/١٥٨( )فتح الباري (حجر يف شرحه    
 :)٣٢٤٧(الـسنة    وقال البغوي بعد أن أورده يف شرح         ، وذكر أيضا أن ابن خزمية وصله كذلك       ،صحيح

  ).حديث صحيح(
 .١٣١سورة األعراف اآلية ) ٢(
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 ولكنها دون الـشرك      والطرية قادحة يف العقيدة    ، فإن رجع فهذه هي الطرية     ،على اهللا 
   . بل هي من الشرك األصغر،األكرب

 إن مل   ، لكنـها دون الكفـر     ، كلها من القوادح يف العقيدة     ،وهكذا سائر البدع  
 واختـاذ املـساجد     ، والبناء على القبور   ، بدعة املوالد  : فهذه البدع مثل   .يصاحبها كفر 

راء واملعـراج الـيت      واالحتفال بليلة اإلس   ، ومثل صالة الرغائب هذه كلها بدع      ،عليها
 وبعض الناس حيتفل بليلة     ، هذه بدعة ليس هلا أصل     ،حيددوا بسبع وعشرين من رجب    

 ورمبا أحيا ليلها أو صام ارها يزعم        ،النصف من شعبان ويعمل فيها أعماال يتقرب ا       
   . بل هو من البدع، واألحاديث فيه غري صحيحة، فهذا ال أصل له،أن هذا قربة

 أن كل شيء من العبادات حيدثه الناس ومل يأمر به الرسول صلى             :اواجلامع يف هذ  
 : ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قـال        ،اهللا عليه وسلم ومل يفعله ومل يقره فهو بدعة        

من عمل عمال ليس عليـه      (( : وقال ))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         ((
ر األمور حمـدثاا وكـل بدعـة    وش(( : وكان يقول يف خطبة اجلمعة    ))أمرنا فهو رد  

 حيذر الناس من البدع ويدعوهم إىل لزوم السنة صـلى اهللا عليـه وسـلم                )١())ضاللة
 ويف هـذا كفايتـهم      ،فالواجب على أهل اإلسالم أن يلزموا اإلسالم ويستقيموا عليه        

كُم الْيوم أَكْملْـت لَكُـم ِديـن      ﴿ : يقول اهللا تعاىل   ، فليسوا حباجة إيل بدع    ،وكماهلم
  .)٢(﴾وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِدينا

                                                
 . من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما)٨٦٧(جزء من حديث رواه مسلم يف صحيحه ) ١(
 .٣سورة املائدة اآلية ) ٢(
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 ، فليس الناس حباجة إىل بدع يأتون ا       ، فاهللا أكمل الدين وأمته حبمده وفضله     
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين مـن       (( :وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      
   .)١())النواجذبعدي متسكوا ا وعضوا عليها ب

 ، بل جيب التمسك مبا شـرعه اهللا       ،فليس الناس حباجة إىل بدع زيد وعمرو      
 كما قال اهللا ، وترك ما أحدثه الناس، والوقوف عند حدوده   ،والسري على منهج اهللا   

أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم ِمن الديِن ما لَم         ﴿ :سبحانه وتعاىل ذما للبدع وأهلها    
 ووفقهـم   ، وأصلح أحوال املسلمني   ، وفق اهللا اجلميع ملا فيه اخلري      )٢(﴾ ِبِه اللَّه  يأْذَنْ

 وصلى اهللا وسلم علـى  ،للفقه يف دينه، وجنبهم أسباب الزيغ والضالل واالحنراف    
  . وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان إىل يوم الدين،نبينا حممد

   

                                                
 ).٤٤ ،٤٣ ،٤٢( وابن ماجه ،)٢٦٧٨( والترمذي ،)٤٦٠٧(رواه أبو داود ) ١(
 .٢١سورة الشورى اآلية ) ٢(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٢٨ -

  أخطاء يف العقيدة

ز إىل من يراه من املسلمني وفقهم اهللا ملا فيه رضاه           من عبد العزيز بن عبد اهللا بن با       
   .وزادهم من العلم واإلميان آمني

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ويف أشياء يظنوا سـنة  ، من الناس يقع يف أخطاء كثرية يف العقيدة   بلغين أن كثرياً  
أن اهللا سبحانه بـني   ومن ذلك إنكار علو اهللا واستوائه على عرشه ومعلوم      ،وهي بدعة 

ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَـق الـسماواِت        ﴿ :ذلك يف كتابه الكرمي حيث قال سبحانه      
 ذكر ذلك سبحانه يف سـبع       ، اآلية )١(﴾والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرشِ       

 : عن ذلـك رمحـه اهللا قـال         وملا سئل مالك   ،آيات من كتابه العظيم منها هذه اآلية      
 وهكذا قال غريه مـن أئمـة        ،) واإلميان به واجب   ، والكيف جمهول  ،االستواء معلوم (

 ، وهو العلـو واالرتفـاع  : من جهة اللغة العربية: يعين، ومعىن االستواء معلوم .السلف
وده ِحفْظُهمـا  وال يئُ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾فَالْحكْم ِللَِّه الْعِلي الْكَِبريِ   ﴿ :وقال سبحانه 

  ِظيمالْع ِليالْع وهوقال عز وجل   )٣(﴾و : ﴿       اِلحلُ الـصمالْعو بالطَّي الْكَِلم دعصِه يِإلَي
هفَعروأنه سبحانه فـوق العـرش   ، علوه وفوقيته: يف آيات كثرية كلها تدل على   )٤(﴾ي 

حاب النيب صـلى اهللا عليـه        وهذا قول أهل السنة واجلماعة من أص       ،فوق مجيع اخللق  
   .وسلم وغريهم

                                                
 .٥٤سورة األعراف اآلية ) ١(
 .١٢سورة غافر اآلية ) ٢(
 .٢٥٥سورة البقرة اآلية ) ٣(
 .١٠سورة فاطر اآلية ) ٤(
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   . وحتذير الناس من خالفه، والتواصي به،فالواجب اعتقاد ذلك

 وهذا  ، اختاذ املساجد على القبور والصالة عندها وجعل القباب عليها         :ومن ذلك 
 وقد لعن النيب صلى اهللا عليه وسلم اليهود والنـصارى علـى             ،كله من وسائل الشرك   

لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبـور       (( :قال صلى اهللا عليه وسلم     وحذر منه ف   ،ذلك
أال وإن من كـان     (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ، متفق على صحته   ))أنبيائهم مساجد 

قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مـساجد             
 وخرج مسلم يف    ،حديث جندب  أخرجه مسلم يف صحيحه من       ))إين أاكم عن ذلك   

ى رسـول اهللا    ( :صحيحه أيضا عن جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنهما قال           
 واألحاديث يف هذا    )صلى اهللا عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليه            

 والتواصي بتركه؛ لتحذير الـنيب      ، فالواجب على املسلمني احلذر من ذلك      .املعىن كثرية 
 وألن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور ودعائهم       ،صلى اهللا عليه وسلم من ذلك     
 ومعلوم أن الشرك هو     . إىل غري ذلك من أنواع الشرك      ..واالستغاثة م وطلبهم النصر   

 وقـد   ، ومن وسائله وذرائعه   ، احلذر منه  : فالواجب ،أعظم الذنوب وأكربها وأخطرها   
ِإنَّ اللَّـه ال يغِفـر أَنْ       ﴿:  منها قوله تعاىل   ،اتحذر اهللا عباده من ذلك يف آيات كثري       

ولَقَد أُوِحي ِإلَيك ﴿ : ومنها قوله سبحانه)١(﴾يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاءُ   
 )٢(﴾خاِسـِرين وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَِئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن ِمـن الْ           

 واآليـات يف    )٣(﴾ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ      ﴿ :ومنها قوله عز وجل   
   .هذا املعىن كثرية

                                                
 .٤٨سورة النساء اآلية ) ١(
 .٦٥سورة الزمر اآلية ) ٢(
 .٨٨سورة األنعام اآلية ) ٣(
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 دعاء األموات والغائبني واجلن واألصنام واألشجار       :ومن أنواع الشرك األكرب   
 وهذا هـو    .ى األعداء  وسؤاهلم شفاء املرضى والنصر عل     ، واالستغاثة م  ،والنجوم

 : كما قال اهللا سـبحانه عنـهم       ،دين املشركني األولني من كفار قريش وغريهم      
﴿             دا ِعنناؤفَعالِء شؤقُولُونَ هيو مهفَعنال يو مهرضا ال يوِن اللَِّه مد ونَ ِمندبعيو
صا لَه الـدين أَال ِللَّـِه الـدين         فَاعبِد اللَّه مخلِ  ﴿ : وقال سبحانه  ، اآلية )١(﴾اللَِّه

الْخاِلص والَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء ما نعبدهم ِإال ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَـى              
             نِدي مهال ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّهتخِفيِه ي ما هِفي م مهنيب كُمحي ِإنَّ اللَّه    كَـاِذب وه 

وهي تدل على أن املـشركني األولـني         ، واآليات يف هذا املعىن كثرية     )٢(﴾كَفَّار 
 ليشفعوا هلم عند . وإمنا عبدوا آهلتهم،يعلمون أن اهللا هو اخلالق الرازق النافع الضار     

 ، وحكم بكفرهم وشـركهم    ، فكفرهم سبحانه بذلك   ، ويقربوهم لديه زلفى   ،اهللا
وقَاِتلُوهم حتى ﴿ : كما قال سبحانه  ، تكون العبادة هللا وحده    وأمر نبيه بقتاهلم حىت   

   . اآلية)٣(﴾ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه

 وأوضحوا فيها حقيقة اإلسالم الـذي  ، كثريةوقد كتب العلماء يف ذلك كتباً 
وعقائـدهم وأعمـاهلم    وبينوا فيها دين اجلاهلية ،بعث اهللا به رسله وأنزل به كتبه   

 حممد بن خزميـة يف      : واإلمام الكبري  ، كعبد اهللا بن اإلمام أمحد     ،املخالفة لشرع اهللا  
 ومن أحسن ما كتب يف      ، وغريهم من األئمة   ، وحممد بن وضاح   ،)كتاب التوحيد (

  ذلك ما كتبه 

                                                
 .١٨سورة يونس اآلية ) ١(
 .٣ ،٢سورة الزمر اآليتان ) ٢(
 .٣٩ سورة األنفال اآلية) ٣(
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جلليلة القاعدة ا ( ومن أخصرها كتابه     ، ابن تيمية رمحه اهللا يف كتبه الكثرية       :شيخ اإلسالم 
 عبد الرمحن بن حسن بن الشيخ حممد        : ومن ذلك ما كتبه الشيخ     ،)يف التوسل والوسيلة  

   .)فتح ايد شرح كتاب التوحيد(بن عبد الوهاب رمحهم اهللا يف كتابه 

 احللف بغري اهللا؛ كاحللف بالنيب صـلى اهللا عليـه          :ومن األعمال املنكرة الشركية   
 وكل ذلك من املنكرات ومن احملرمـات        ،األمانة واحللف ب  ، أو بغريه من الناس    ،وسلم

 ))من حلف بشيء دون اهللا فقد أشـرك       (( :الشركية؟ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 ،خرجه اإلمام أمحد رمحه اهللا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه بإسـناد صـحيح                
هللا وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضـي ا       

من حلف بغـري اهللا فقـد كفـر أو          (( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ،عنهما
 ))من حلف باألمانة فلـيس منـا      (( : وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ))أشرك

   .واألحاديث يف ذلك كثرية

 وهـو   ، احلذر منه  : فالواجب ،واحللف بغري اهللا من الشرك األصغر عند أهل العلم        
 وهذا  ، ولوال اهللا وفالن   ، ما شاء اهللا وشاء فالن     : وهكذا قول  ، الشرك األكرب  وسيلة إىل 

 ، أو لوال اهللا مث فالن     ، ما شاء اهللا مث شاء فالن      : أن يقال  : والواجب ،من اهللا ومن فالن   
ال تقولوا مـا    (( : ملا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         .أو هذا من اهللا مث من فالن      

 ومن احملرمات الشركية اليت     )) ولكن قولوا ما شاء اهللا مث شاء فالن        شاء اهللا وشاء فالن   
 ، تعليق التمائم واحلروز من العظام أو الودع أو غري ذلـك :قد وقع فيها كثري من الناس 

من تعلق متيمة فال أمت اهللا له ومـن         (( : وقد قال صلى اهللا عليه وسلم      ، التمائم :وتسمى
 : وقال صلى اهللا عليه وسـلم      ))لق متيمة فقد أشرك   تعلق ودعة فال ودع اهللا له ومن تع       

    إن((
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 .وهذه األحاديث تعم احلروز والتمائم من القرآن وغريه       ، ))الرقى والتمائم والتولة شرك   
 وألن تعليق التمائم من القرآن وسيلة       ،ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يستثن شيئا        

 وعمـال  ، وحتقيقا للتوحيـد ،ئع الشرك سدا لذرا. فوجب منع اجلميع،إىل تعليق غريها  
 إال الرقى فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم استثىن منها ما ليس فيـه        ،بعموم األحاديث 

صلى   وقد رقى  ))ال بأس بالرقى ما مل تكن شركا      (( : فقال صلى اهللا عليه وسلم     ،شرك
إذا كانت  فهي من األسباب الشرعية      ، فالرقى ال بأس ا    ،اهللا عليه وسلم بعض أصحابه    

من القرآن الكرمي أو مما صحت به السنة أو من الكلمات الواضحة اليت ليس ا شـرك        
   .وال لفظ منكر

 االحتفال باملوالد سواء كان ذلك مبولد النيب صلى اهللا عليه      :ومن املنكرات املبتدعة  
ال  و ، وال خلفاؤه الراشدون   ، ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يفعله        .وسلم أو غريه  

 وإمنـا   ، وال أتباعهم بإحسان يف القرون الثالثة املفضلة       ،بقية الصحابة رضي اهللا عنهم    
 بسبب الفاطميني وغريهم من الشيعة، مث فعله بعـض          ،حدث يف القرن الرابع وما بعده     

 احلذر : فالواجب ، وتقليدا ملن فعله من أهل البدع      ،حكام الشرعية األ جهال ب  .أهل السنة 
إيـاكم  (( :بدع املنكرة الداخلة يف قوله صلى اهللا عليـه وسـلم          من ذلك لكونه من ال    

 : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ))وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة        
 متفق على صحته من حديث عائـشة  ))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد     ((

 ليس عليه أمرنـا فهـو       من عمل عمال  (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،رضي اهللا عنها  
أما بعد فـإن    (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف خطبه       ، خرجه مسلم يف صحيحه    ))رد

خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشـر األمـور                
   خرجه مسلم يف صحيحه، ))حمدثاا وكل بدعة ضاللة
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   .يث يف هذا الباب كثرية واألحاد.عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما

 ، فالواجب احلـذر منـها     ،وألن االحتفال باملوالد من وسائل الغلو والشرك      
   . والتواصي باالستقامة على السنة وترك ما خالفها،والتحذير منها

 وأن مينحنـا    ،ول أن يوفقنا وإياكم وسائر املسلمني ملا فيه رضـاه         ؤواهللا املس 
املسلمني من مضالت الفـنت      وأن يعيذنا ومجيع     ،مجيعا الفقه يف دينه والثبات عليه     

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. إنه ويل ذلك والقادر عليه،ونزغات الشيطان
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حوار مع مساحة الشيخ يف أمور تتعلق باحلياة الشخصية 
  )١(واألمة اإلسالمية أجرته معه جملة الة

اململكة العربية السعودية ورئـيس     أدىل مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفيت عام          
 تركـزت علـى     ،هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء بأحاديث صحفية        

   . وأشار فيه إىل أمور هي مثار جدل يف العامل اإلسالمي، أو على عائلته،نفسه
   :وفيما يلي نص احلديث

   مىت انتقلت عائلة الباز إىل الرياض؟ :١س

 أن اآلباء واألمهات واألجـداد يف    : أي ،يت أصلهم من الرياض    عائليت ومجاع  :١ج
 وكلـهم  ، وطائفة يف احلجـاز ، وطائفة يف األحساء ، وطائفة منهم يف احلوطة    ،الرياض

 آل باز يف األردن ويف مـصر ويف بـالد     : وهناك ناس يقال هلم    ،يرجعون لنفس العائلة  
 وهم املوجودون   ، البيت  ولكن بعضهم يدعي أنه من أهل      ،العجم وال نعرف عنهم شيئا    

   .يف األردن

   فهل تلتقي بأبنائك وأحفادك كثريا؟ ، ألن وقتك للناس وليس لك:٢س

 قد رتبت هلم بعض الليايل من الـشهر لقـراءة           ، ألتقي م بني وقت وآخر     :٢ج
 لقد رتبنـا    ، ولكن قد حتصل عوارض ختل باملوعد      ،القرآن والسؤال عما يشكل عليهم    

 إال أنه قد حتصل بعض األشـياء الـيت   ، ليلة لإلناث وليلة للذكور،هلم ليلتني يف الشهر   
   .تعوق عن التنفيذ يف بعض األحيان

  
                                                

  .هـ٢٣/٢/١٤١٦ الصادر بتاريخ )٨٠٦( أجرى احلوار مندوب جملة الة ونشر يف عددها رقم  )١(
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هل اخترت ألبنائك طريق الدراسة أم تركت هلم احلرية يف اختيـار مـا       :٣س
   يشاءون يف حتصيل العلم؟

،  وقد خيتار الفرد منهم شيئا آخـر       ، وقد تقبل اإلشارة   ، نشري عليهم مبا نرى    :٣ج
   .نشري عليهم بكلية الشريعة دائما وبعضهم قد خيتار كلية أخرى

   أي املدن حتب السكين فيها؟ أي تشعر فيها باالرتياح؟ :٤س
 مث  ، مث املدينـة   ، لكن أحبها إلينـا مكـة      ، احلمد هللا كل مدن اململكة طيبة      :٤ج
   . هذه أحسن ما يف اململكة،الرياض
   وهل ترى بوجود حد لتعليم البنات؟ :٥س
   . بل يتعلمن حىت أعلى املراحل ليستفدن ويفدن، ليس هناك حد، ال:٥ج
 وقبل توليكم القضاء يف اخلرج مـاذا كنـتم          ، هجرية ١٣٥٧ قبل سنة    :٦س

  تعملون؟ 
   . يف طلب العلم يف الرياض:٦ج
   إذا جاز لك أن تسمي شيخا لك فمن هو شيخك؟ :٧س
لشيخ رمحه اهللا هو شـيخنا،   حممد بن إبراهيم آل ا: أفضلهم وأعلمهم الشيخ :٧ج

 وقرأنا على غـريه مـن       ، وهو أعلمهم وأفضلهم   ،وهو الذي علمنا وخترجنا على يديه     
 ، الشيخ صاحل بن عبد العزيـز قاضـي الريـاض   : مثل،املشايخ من آل الشيخ وغريهم  

 : وقرأنا على الشيخ   ، من املدرسني يف الرياض    . حممد بن عبد اللطيف رمحه اهللا      :والشيخ
 سعد وقـاص    : وقرأنا على الشيخ   ،د بن عتيق القاضي يف الرياض رمحه اهللا       سعد بن مح  

   . رمحه اهللا،التجويد يف مكة
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 هل حيفظ مساحتكم شيئا من الشعر؟ أالحظ أحيانا بعض الفتاوى فيهـا             :٨س
   .استشهادات من الشعر

   . لكن ليس يل عناية بالشعر. هي أشياء قد تأيت، ال أعتين بالشعر:٨ج
ك فتاوى معينة أصدرا يف فترات سابقة مث تراجعت عنها بعدما            هل هنا  :٩س

  تبني لك مزيد من األدلة؟ 
   . لكن ال أتذكر، رمبا يكون هناك، ال أتذكر شيئا:٩ج
   وهل تذكرون أول فتوى يف حياتكم؟ :١٠س
 نسأل اهللا حسن    ، نفيت منذ أكثر من مخسني أو ستني سنة        ، ال نتذكر شيئا   :١٠ج
   .اخلامتة
 هـ ذاع صيتك بني طلبـة     ١٣٥٧ينما كنت قاضيا يف اخلرج سنة        ح :١١س

   ما هي األسباب اليت أدت إىل ذلك؟ ،العلم وقصدوك
 ، وكتب احلديث الـشريف    ، ألنين رتبت الدروس للطلبة يف كتب العقيدة       :١١ج

 ، ورتبنا هلم مساعدات شهرية على حـساب احملـسنني         ، وكتب النحو  ،وكتب الفقه 
خل اململكة وخارجها يف العقد السابع من القرن الرابع عـشر           فاجتمع مجع غفري من دا    

 مث انتقلنـا إىل     ، وصارت الدروس يف الرياض    ، مث انتقلنا للرياض   ،وحنن يف اخلرج والدمل   
   .املدينة وصارت الدروس يف املدينة يف املسجد النبوي

 كيف ترون اآلن االختالفات بني القضاء يف تلك الفترة والقـضاء يف             :١٢س
  األيام؟ هذه 

 لكن ال   ، ونسأل اهللا هلم العون والتوفيق     ، اهللا يعينهم  ، أهل القضاء أعلم ذا    :١٢ج
 كـل  ، وكثرة احليل واملكر، وكثرة اجلهل، لتغري أحوال الناس.شك أن األمر أشد اآلن    

   هذا يسبب شدة يف القضاء وتعباً
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  . نسأل اهللا هلم العون والتوفيق،على القاضي
 ،لقضايا واملشاكل بني الناس من ازدحام املدن ومنوهـا         تعلمون كثرة ا   :١٣س

فهل تؤيدون استخدام احلاسب اآليل حلفظ القضايا والصكوك بدال مـن تعرضـها             
  للتلف والضياع؟ 

 لكـن   ، على كل حال استعمال احلاسب اآليل مفيد للقضاة ويف القضايا          :١٣ج
ا حبقه الذي له سوف      وإذا أعطوا اخلصم صك    ،الصكوك اليت درج عليها األولون كافية     

 إال أم قـد ينتفعـون       ، لكن احلاسب اآليل قد يضيع الصك أو ما شابه ذلك          ،حيفظه
   .باحلاسب اآليل

 فهل  ، كثري من الناس يعجزون عن تبيان حجتهم أو استجماع أدلتهم          :١٤س
  تؤيدون نظام املرافعات؟ 

ى ميكن أن    والذي عنده عجز يف الدعو     ، هذا ممكن االستغناء عنه بالوكيل     :١٤ج
   .يوكل من هو خري منه وأقوى منه

 يف سن الـسابعة والعـشرين       ، مساحتكم توليتم القضاء يف سن مبكرة      :١٥س
  تقريبا، أليست هذه سنا مبكرة لتويل القضاء؟ 

   . القضاء قبلي من هم أقل مين سنا توىل:١٥ج
 ، مساحتكم تنقلتم بني القضاء والتعليم واإلفتاء ورئاسة هيئة البحـوث          :١٦س

  أي من هذه األماكن وجدمت فيها دورا أفضل لكم؟ 

 وكلـها   ، كلها حبمد اهللا خـري     .، ال أستطيع أن أحكم على شيء يف هذا        :١٦ج
 ونسأل اهللا   ، وبذلنا فيها ما نقدر عليه من اخلري       ،حبمد اهللا فعلنا فيها ما نستطيع من اخلري       

 أن يتقبل منا ومنكم ما       ونسأل اهللا  ،وأن يعفو عن السيئات والتقصري     ،أن يتقبل األعمال  
   . وأن يعفو عن السيئات والزلل،قدمنا من خري
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 ال شك أنه تصلكم أخبار عن أناس خارج البالد يتهمون مسـاحتكم             :١٧س
 وأن  ، هذه الدولة وهابية   : أم يقولون  : فما ردكم على مثل هؤالء؟ مبعىن      ،بالتعصب

   مباذا ترد على هؤالء؟ ،الشيخ ابن باز متعصب
 وقد رمي األنبياء بـأكرب     ، أعلم أنه وردين يف هذا شيء لكن ال يستبعد          ال :١٧ج
 وأنا واحلمد هللا لست ، رمي األنبياء والسلف الصاحل من أعداء اهللا ومن اجلهال         ،من هذا 
 وأبين فتاواي على ما قاله اهللا ورسوله، ال على          ، ولكن أحكم الكتاب والسنة    ،مبتعصب

ى اليت تصدر مين إمنا أبنيها على األدلة الـشرعية مـن       الفتاو ،تقليد احلنابلة وال غريهم   
 منـذ  ، وهذا هو الذي سرت عليه منذ عرفت العلم     ،الكتاب والسنة حسب ما ظهر يل     

 وما بعد املدينة، وإىل  ، وكذلك يف املدينة   ،أن كنت يف الرياض قبل القضاء وبعد القضاء       
   .اآلن واحلمد هللا

    مساحتكم أميل للحديث يف الدراسة؟:١٨س
 وكما قـال اهللا     ، احلديث مسعناه مع القرآن    ،ال بد من احلديث   ) مقاطعا (:١٨ج

فالرد إىل اهللا الرد إىل      ﴾فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسولِ       ﴿ :جل وعال 
 وسلم    والرد إىل الرسول الرد إليه يف احلياة وإىل السنة بعد وفاته صلى اهللا عليه              ،القرآن

 أما التقليـد فلـيس      ، هذا هو العلم   ،فال علم وال فتوى إال عن طريق القرآن واحلديث        
  .بعلم

   وال متيل إىل كتب الفقه كثريا ؟ :١٩س

 كتب الفقهاء نقرؤها    ، نستفيد من كتب العلم    ، نطلع عليها ونستفيد منها    :١٩ج
نعتمد علـى اهللا مث      ، والكتب اليت تقيم األدلة    ، وال سيما كتب اخلالف    ،ونستفيد منها 

  عليها يف أخذ العلم؛ ألا تأيت 
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   .باألدلة من القرآن والسنة وترجح
   حتفظون عن ظهر قلب عددا من أمهات الكتب؟ :٢٠س
 قرأنـا   ، قرأنا الكثري ولكن ال أحفظ منها الشيء الكـثري         ، ال أحفظها  ، ال :٢٠ج

 داود وما أكملناها،     وسنن أيب  ، قرأنا سنن النسائي وأكملناها    ،البخاري ومسلم مرات  
 قرأنا مجلة كبرية    ، قرأنا سنن ابن ماجة لكن ما أكملناها       ،قرأنا سنن الترمذي وأكملناها   

 نـسأل اهللا أن يتقبـل وينفـع    ، وصحيح ابن خزمية   ، والدارمي ،من مسند اإلمام أمحد   
   .باألسباب
   مسعنا أنكم تعرضتم حملاولة اغتيال منذ سنوات؟ :٢١س
  . ال صحة هلذا:٢١ج
 خاصة بعض املسائل العلمية،     ، ترد عليكم كثري من القضايا املستجدة      :٢٢س

  فهل هناك أشخاص معينون تلتقون م وتستأنسون برأيهم؟ 
 وهلـا   ، هجرية إىل اآلن   ١٣٩٥ عندنا اللجنة الدائمة وأنا رئيسها منذ عام         :٢٢ج

القضايا اليت   نتشاور وإياهم يف     ، وهي جلنة اإلفتاء يف دار اإلفتاء      ،إحدى وعشرون سنة  
 وتارة تكـون الفتـوى مـين        ، ونصدر الفتوى إما مجيعا أو باألكثرية تارة وتارة        ،ترد

   .وحدي
   لكن إذا وردت مسألة تتعلق باختراع جديد أو مسألة طبية؟ :٢٣س
   . ندرسها مجيعا ونستعني بأهل اخلربة فيها:٢٣ج
ل تكتب بعض    فه ، شيخ عبد العزيز يف فتاويكم توجد أحيانا لغة خمتلفة         :٢٤س

   أم أنك متليها مجيعا إمالء؟ ،الفتاوى أو النصائح قبال مث تصادق عليها
   . مث تقرأ علينا مجيعا لنصادق عليها، منليها كلها إمالء:٢٤ج

   يالحظ يف هذه الفترة أن بعض طلبة العلم يتطاولون :٢٥س
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عتقـدام مـا    على كبار املشايخ إذا مل يقولوا ما يتفق مع أهوائهم أو رغبام أو م             
   رأيك؟
 والواجب على أهل العلم وعلى غريهم احلـذر         ، نسأل اهللا لنا وهلم اهلداية     :٢٥ج

 كل هذه جيب احلذر منـها،       ، واحلذر من النميمة   ، واحترام أعراض املسلمني   ،من الغيبة 
 : فالغيبـة ، احلذر منهما مجيعا: فالواجب على املسلم   ،فالغيبة والنميمة من أقبح اخلصال    

 أو من شخص إىل ، نقل الكالم السيئ من قوم إىل قوم     : والنميمة ،اك مبا يكره  ذكرك أخ 
 والواجب على كل مسلم أن حيـذر الغيبـة          ، ألن هذا يثري العداوة والشحناء     .شخص
 وحيذر من   ، حيترم أعراضهم  ، وأن حيترم أعراض املسلمني وال سيما أهل العلم        ،والنميمة

   .كر أو البدعة فال غيبة له فيما أظهر وبني وأما من أظهر املن،الكالم يف أعراضهم
 زراعة األعضاء البشرية تسهم يف إنقاذ حياة الكثريين من الناس مـا             :٢٦س

  رأيكم فيها؟ 
 والـنيب   ، وتقطيع أعضائه فيه ضرر    ، ألن املسلم حمترم   ؛ عندي فيها توقف   :٢٦ج

 شـرائها   كسر عظم امليت ككسره حيا فأنا عندي توقف يف:صلى اهللا عليه وسلم قال    
   .ويف التربع ا

   توقف وليس حترميا؟ :٢٧س
 وألـا   ، للمصلحة . العلم أجازوا ذلك   - بعض أهل    ، يل توقف فيها   ، نعم :٢٧ج

 وأنا من املتوقفني يف جواز هـذا       ، والبعض منهم توقفوا يف ذلك     ،تكون ترابا بعد الدفن   
   .األمر

ة منـذ فتـرة     دخلت اململك ) اإلخوان املسلمني ( مساحة الشيخ حركة     :٢٨س
   ما ،وأصبح هلا نشاط واضح بني طلبة العلم
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  رأيكم يف هذه احلركة؟ وما مدى توافقها مع منهج السنة واجلماعة؟ 

 ألنه لـيس عنـدهم      . حركة اإلخوان املسلمني ينتقدها خواص أهل العلم       :٢٨ج
ا  هلم أساليب خاصة ينقصه،نشاط يف الدعوة إىل توحيد اهللا إنكار الشرك وإنكار البدع        

 وعدم التوجيه إىل العقيدة الصحيحة اليت عليهـا أهـل   ،عدم النشاط يف الدعوة إىل اهللا    
   .السنة واجلماعة

فينبغي لإلخوان املسلمني أن تكون عندهم عناية بالدعوة الـسلفية، الـدعوة إىل             
 وإنكار عبادة القبور والتعلق باألموات واالستغاثة بأهل القبور كاحلسني أو           ،توحيد اهللا 

 ، جيب أن يكون عندهم عناية ذا األصل األصيل        ، أو ما أشبه ذلك    ،سن أو البدوي  احل
 وأول ما دعا إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف           ، اليت هي أصل الدين    ،مبعىن ال إله إال اهللا    

 فكثري من أهل العلم ينتقـدون علـى        ، إىل معىن ال إله إال اهللا      ،مكة دعا إىل توحيد اهللا    
 واإلخـالص   ، عدم النشاط يف الدعوة إىل توحيد اهللا       : أي ، هذا األمر  اإلخوان املسلمني 

 والنذر هلم والـذبح     ، وإنكار ما أحدثه اجلهال من التعلق باألموات واالستغاثة م         ،له
 ، تتبع السنة  : وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة      ، الذي هو الشرك األكرب    ،هلم

 وهنـاك   ،ليه سلف األمة يف أحكامهم الشرعية      وما كان ع   ،والعناية باحلديث الشريف  
 ونسأل اهللا أن يوفقهم ويعينـهم       ،أشياء كثرية أمسع الكثري من اإلخوان ينتقدوم فيها       

   .ويصلح أحواهلم

 تعرفون مساحتكم أن كثريا من املؤلفات املدرسية ساهم يف تأليفها عدد            :٢٩س
باعـة ودراسـة هـذه      من اإلخوان املسلمني منذ الستينات فهل يتوجب إعادة ط        

  املؤلفات املدرسية؟ 
   أمسع . وألنين مشغول مل أقرأها، ال أعرف عنها شيئا:٢٩ج
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 ولكين مل أقرأ قـراءة      ، وعدم نشاطهم فيما يتعلق بالعقيدة     ،عن دعوة اإلخوان املسلمني   
   . وال غريه- يرمحه اهللا - ال من جهة الشيخ حسن ،كافية يف كتبهم وما مجعوا

   احلوار اإلسالمي املسيحي اآلن؟  ما رأيكم يف:٣٠س

 إذا كان احملاور عنـده علـم وبـصرية    ، إذا دعت له احلاجة فال مانع منه  :٣٠ج
   . إلظهار احلق والدعوة إليه وكشف الباطل؛بالكتاب والسنة فال مانع من احلوار

 إىل أي حد تعتقد أن التسامح ميكن أن حيكم العالقـات اإلسـالمية              :٣١س
   بعضها مع بعض؟ والدول اإلسالمية

 التسامح فيما أباحه    : أي ، التسامح جيب أن يكون مقيدا بالكتاب والسنة       :٣١ج
   .الشرع

 وأن حيكمـوا    ،والواجب على والة األمور يف الدول العربية واإلسالمية التناصح        
 وأن ال يتساهلوا فيما شـرعه       ، وأن يتعاونوا على الرب والتقوى     ،شريعة اهللا يف عباد اهللا    

 وأن يلزموا شـعوم  ، وأن ينقادوا لشرع اهللا، جيب عليهم أن حيكموا شرع اهللا بل ،اهللا
 أمـا   ، وهذا هو طريق النجاة وطريق العزة والنصر وطريق مجـع الكلمـة            ،بشرع اهللا 

 كالتسامح يف الديون اليت على بعضهم للبعض أو مـساعدة           ،التسامح فيما سوى ذلك   
   .يزها الشرع فال بأس أو ما أشبهه من األمور اليت جي،بعضهم لبعض
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  العقيدة اليت أدين اهللا ا
  مساحة مفيت عام اململكة 

  الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز             حفظه اهللا ورعاه 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وخباصـة يف    ، فما هي عقيدتكم اليت تدينون اهللا ا يف أمساء اهللا وصفاته           :وبعد
   بارك اهللا فيكم ويف علمكم؟ - باختصار - العلو لربنا تبارك وتعاىل إثبات صفة

   ب . ص. ع:مقدمه ابنكم
   : وبعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 اإلميـان بأنـه   :عقيديت اليت أدين اهللا ا وأسأله سبحانه أن يتوفاين عليها هي  
 العرش قد استوى عليه      وأنه سبحانه فوق   ،سبحانه هو اإلله احلق املستحق للعبادة     
 وأنه سبحانه يوصف بالعلو فـوق مجيـع         ،استواء يليق جبالله وعظمته بال كيف     

 : وقال عز وجـل    )١(﴾الرحمن علَى الْعرِش استوى   ﴿ : كما قال سبحانه   ،اخللق
م استوى علَـى    ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُ          ﴿

وال يئُوده ِحفْظُهما وهو    ﴿ : وقال عز وجل يف آخر آية الكرسي       ، اآلية )٢(﴾الْعرِش
 ِظيمالْع ِلي٣(﴾الْع(   الْكَِبريِ   ﴿ : وقال عز وجل ِليِللَِّه الْع كْمفَالْح﴾)وقال سبحانه  )٤ : 

  ،)٥(﴾ الصاِلح يرفَعهِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيب والْعملُ﴿

                                                
 . ٥سورة طه اآلية ) ١(
 .٥٤سورة األعراف اآلية ) ٢(
 .٢٥٥سورة البقرة اآلية  )٣(
 .١٢سورة غافر اآلية ) ٤(
 .١٠سورة فاطر اآلية ) ٥(
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   .واآليات يف هذا املعىن كثرية

وِللَِّه ﴿ : كما قال عز وجل ،وأؤمن بأنه سبحانه له األمساء احلسىن والصفات العلى       
  .)١(﴾الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه ِبها

يز والواجب على مجيع املسلمني هو اإلميان بأمسائه وصفاته الواردة يف الكتاب العز           
 وإثباا له سبحانه على الوجه الالئق جبالله من غـري حتريـف وال              ،والسنة الصحيحة 

لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهـو الـسِميع       ﴿ : كما قال سبحانه   ،تعطيل وال تكييف وال متثيل    
ِصريوقال عز وجل   )٢(﴾الْب : ﴿          و لَـمعي ثَـالَ ِإنَّ اللَّـهوا ِللَِّه الْأَمِربضال   فَال ت مـتأَن
قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم يِلد ولَم يولَد ولَم يكُن            ﴿ : وقال سبحانه  )٣(﴾تعلَمونَ

  دا أَحكُفُو وهي توقيفية ال جيوز إثبات شيء منها هللا إال بنص من القرآن أو من               )٤(﴾لَه 
 ورسوله صلى اهللا عليـه      ،م مبا يليق به    ألنه سبحانه أعلم بنفسه وأعل     ؛السنة الصحيحة 

:  كمـا قـال اهللا سـبحانه       ، وال ينطق عن اهلوى    ، وهو املبلغ عنه   ،وسلم هو أعلم به   
والنجِم ِإذَا هوى ما ضلَّ صاِحبكُم وما غَوى وما ينِطق عِن الْهـوى ِإنْ هـو ِإال                 ﴿

   .)٥(﴾وحي يوحى

 وهذا قول أهل السنة واجلماعة    ،ز وجل وليس مبخلوق   وأؤمن بأن القرآن كالمه ع    
 وأؤمن بكل مـا أخـرب اهللا بـه          ،من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن بعدهم        

   ،ورسوله من أمر اجلنة والنار واحلساب واجلزاء

                                                
 .١٨٠سورة األعراف اآلية ) ١(
 .١١رى اآلية سورة الشو) ٢(
 .٧٤سورة النحل اآلية )٣(
 .سورة الصمد كاملة) ٤(
 .٤-١سورة النجم اآليات ) ٥(
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 أو جاءت به الـسنة      ، مما دل عليه القرآن الكرمي     ،وغري ذلك مما كان وما سيكون     
   .اهللا عليه وسلمالصحيحة عن النيب صلى 

 وأن يعيذنا وسائر املـسلمني مـن        ،ول أن يثبتنا وإياكم على دينه     ؤواهللا املس 
 وأن يصلح أحوال  ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته     ،مضالت الفنت ونزغات الشيطان   

 وأن  ، وأن جيمع كلمتهم على احلـق      ، وأن مينحهم الفقه يف الدين     ،املسلمني مجيعا 
إنه ويل ذلك والقادر عليه،ميوفق والة أمرهم ويصلح قاد .  

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  )١(توجيهات لألئمة والدعاة ورجال احلسبة
 ومن اهتـدى    ، وعلى آله وأصحابه   ، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا      ،احلمد هللا 

   : أما بعد،داه

سـبحانه  فإين أشكر اهللا عز وجل على ما من به من هذا اللقـاء بـإخوة يف اهللا                
 ورجال هيئة األمر باملعروف والنهي عـن  ، وأئمة املساجد، من خطباء املساجد  .وتعاىل
 ومجاعة من إخواننا أيضا ممن حيب اخلـري         ، ومجاعة من الدعاة إىل اهللا عز وجل       ،املنكر

 وأسـأل اهللا أن جيعلنـا       ، وهذه من نعم اهللا أشكر اهللا عليها       ،وحيب أن يسمع املوعظة   
 ، وأن يعيذنا مجيعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنـا          ، املهتدين وإياكم من اهلداة  

 يف  وأن يصلح أحوال املسلمني مجيعاً ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته     ،ومن مضالت الفنت  
   . وأن يويل عليهم خيارهم ويصلح قادم،كل مكان

 الشيخ حسن   :مث لقد مسعت هذه الكلمات الطيبة اليت تفضل ا أصحاب الفضيلة          
احلجاجي مدير عام فرع وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد مبنطقة           

 والشيخ أمحد   ، والشيخ عبد الرمحن السديس إمام وخطيب املسجد احلرام        ،مكة املكرمة 
 ،بن موسى السهلي رئيس اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبحافظـة الطـائف            

 عام فرع هيئة األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر           والشيخ فراج بن علي العقال مدير     
   ومجيع ، وأنا أؤيد ما فيها، كلها كلمات حبمد اهللا جيدة ومفيدة.مبنطقة مكة املكرمة

                                                
 ونشرت يف جريدة    ،نص كلمة مساحة الشيخ يف لقائه مع األئمة والدعاة ورجال احلسبة مبكة املكرمة            ) ١(

 . هـ٩/٨/١٤١٧ليوم اخلميس املوافق ) ١٢٣٠٦(املدينة يف العدد 
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 وأنـا أؤيـد   ، وواقعة يف حملها- واحلمد هللا -ما ذكره املشايخ األربعة كلمات مفيدة    
   .جي وخاصة ما ذكره الشيخ حسن احلجا،مجيع ما ذكره املشايخ

 الواجـب   ،ون اإلسالمية ؤال شك أن الواجب على الوزارة وفقها اهللا وإدارة الش         
 ال شك أن    ،عليهما العناية باملساجد واألئمة واخلطباء وأوقاف املسلمني يف هذه اململكة         

 ونسأل اهللا أن يكثر أعواما      ، ونسأل اهللا أن يزيدمها من التوفيق      ،الواجب عليهما عظيم  
 عظيم واحلاجة ماسة إىل مضاعفة اجلهـود فيمـا يتعلـق بالـدعاة        الواجب .يف اخلري 
 وحتريضهم على القيام بالواجب يف تبليغ دعوة اهللا إىل عباد اهللا            ، وتوصيتهم ،وتكثريهم
   . ويف غري ذلك، والسجون، واجلوامع،يف املساجد

 يف .الدعاة إىل اهللا جل وعال عليهم أن حيرصوا على بذل الدعوة حيث أمكن ذلك            
 وأن يعتنوا ذا األمر يف      ، ويف أي مكان يتيسر هلم     ، ويف السجن  ، ويف املدرسة  ،سجدامل

 الدعاة هلم شأن    ، أينما كانوا  ، ويف الطائرة  ، ويف السيارة  ، ويف الباخرة  ،احلاضرة والبادية 
 ، والدعاة من خواص العلمـاء     ، وهكذا مجيع علماء الشريعة    ، هم خلفاء الرسل   ،عظيم

 وعلى رأسهم إمامهم وخامتهم نبينا      ،و إىل احلق ويبشروا وينذروا    واهللا بعث الرسل ليدع   
   .حممد عليه الصالة والسالم

 - وعلى القـضاة     ، وعلى الدعاة بوجه خاص    ،فالواجب على العلماء وفقهم اهللا    
 وأن يبلغوا دعوة اهللا حسب الطاقة واإلمكان كمـا          ،الواجب على اجلميع أن يتقوا اهللا     

   )١(﴾هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِنيقُلْ ﴿ :قال اهللا عز وجل

                                                
 .١٠٨ سورة يوسف اآلية) ١(
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ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجـاِدلْهم         ﴿ :وقال سبحانه 
  نسأَح كل من لديه    فعلى الداعي أينما كان والقاضي أينما كان وعلى          )١(﴾ِبالَِّتي ِهي

 والواجب أن حيذر أن يـدعو إىل        ،علم أن يتقي اهللا ويبلغ حسب طاقته وحسب علمه        
  .)٢(﴾قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة﴿ :اهللا بغري علم

 وأن  ، الواجب عليهم أن يتقوا اهللا     -الواجب على كل داعية وعامل وقاض ومرشد        
 وحىت  ، حىت ال يضلوا الناس    ، يتكلموا إال عن بصرية وعن علم       وال ،ال يقولوا بغري علم   

 . وأن يصربوا علـى األذى يف ذلـك        ،يبلغوا الناس دعوة اهللا وأحكام اهللا على بصرية       
ادع ﴿ :ن يتأدب باآلداب الشرعية اليت قال فيها سبحانه       أالواجب على الداعي إىل اهللا      

    الْمِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى س     نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحفاحلكمة ﴾و : 
 مع وضع األمور يف     ، وقال رسوله صلى اهللا عليه وسلم      ،هي العلم مبا قال اهللا عز وجل      

 قـال اهللا    ، فيتحرى ويضع األمور يف حملها والكلمة يف حملها مع ذكر الدليل           ،واضعهام
 هكذا . مع الترغيب والترهيب عند احلاجة     ،ه وسلم  قال الرسول صلى اهللا علي     ،عز وجل 

 وإن كان غـري     ، وهكذا العامل يف دروسه ويف دعوته إىل اهللا عز وجل          ،الداعي إىل اهللا  
 ليعاجل األمور بالدعوة إىل     . لكنه مأمور من جهة اهللا     ،معني من جهة والة األمور للدعوة     

اجب على العلماء أن يقوموا ذه       والو . سواء كان معينا من جهة والة األمور أم ال         ،اهللا
 فالواجـب  ، وهي مهمة العلماء أيضا    ، هذه مهمة الرسل عليهم الصالة والسالم      ،املهمة

 وباليت هي   ، وأن يبشروا الناس وينذروهم باحلكمة والرفق      ،على اجلميع أن يدعو إىل اهللا     
 ،ن كـذا   أو فعل فال   ، كذا : قال فالن  ، وال بالتشهري بأحد   ، ال بالعنف والشدة   ،أحسن

   بيان احلق والدعوة :فاملقصود

                                                
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ١(
 .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ٢(
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 واحلذر مما حرم اهللا ومما وقع       ، الدعوة إىل االلتزام مبا شرع اهللا ومبا أوجب اهللا         ،إىل احلق 
 فعلى الداعي إىل اهللا أن حيذر من الشر من دون بيان أنه فعل فـالن     ،يف الناس من الشر   

 املنكر والتحذير منه، وبيان      الواجب بيان  ، وفعل فالن كذا أو فعلمت الدولة كذا       ،كذا
 والدعاء لوالة األمور وللمسلمني مجيعا بالتوفيق واهلداية وصالح         ،الواجب والدعوة إليه  

ال يكون الرفـق  (( :النية والعمل مع الرفق يف كل شيء لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  
من حيرم (( : ويقول صلى اهللا عليه وسلم   ))يف شيء إال زانه وال يرتع من شيء إال شانه         

فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنـت      ﴿ : قوله جل وعال   : واألصل يف هذا   ))الرفق حيرم اخلري كله   
        ِلكوح وا ِمنفَضا غَِليظَ الْقَلِْب النفَظ تكُن لَوو موقال اهللا جل وعال ملوسى      )١(﴾لَه 

  .)٢(﴾نا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشىفَقُوال لَه قَولًا لَي﴿ :وهارون ملا بعثهما إىل فرعون

 والعناية باألدلة الـشرعية    ، وحتري احلق  ،فالواجب على الدعاة الصرب واالحتساب    
 فإن الظامل له شـأن   ، والرفق بالناس مهما أمكن إال الظامل      ،واأللفاظ احلسنة يف دعوم   

تاِب ِإال ِبالَِّتي ِهي أَحـسن ِإال       وال تجاِدلُوا أَهلَ الْكِ   ﴿ : كما قال اهللا جل وعال     ،آخر
  مهوا ِمنظَلَم فالظامل له شأن آخر يعامل مبا يقتضيه ظلمه وردعه عن ظلمه           )٣(﴾الَِّذين ، 

 ، ويتحرى الـدعوة باحلكمـة  ، الداعي إىل اهللا يتحرى الكلمات الطيبة :لكن يف اجلملة  
ب الفرقة واالخـتالف،   ويتجنب كل شيء يسب  ، والترغيب والترهيب  ،والكالم الطيب 

   .ويسبب أيضا الوحشة بينه وبني اإلخوان

   ،الواجب على الداعي وعلى العامل أن يتحرى األلفاظ املناسبة

                                                
 .١٥٩سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .٤٤سورة طه اآلية ) ٢(
 .٤٦سورة العنكبوت اآلية ) ٣(
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 وأن حيرص على اإلخالص هللا بأن يكون هدفه إيصال دعوة اهللا            ،وأن يرفق يف أمره كله    
 ،ال عن فخر وخـيالء  و ، ال لرياء وال مسعة    ،إىل عباد اهللا يرجو ثواب اهللا وخيشى عقابه       

 ، وإصالح أوضاعهم  ، مث يريد بعد ذلك نفع الناس      ،ولكن يريد وجه اهللا والدار اآلخرة     
 هذا هو املقـصود مـن   ، ومجع كلمتهم على احلق، اخلري وإبعادهم عن الشر .وتقريبهم

 إيضاح احلـق    : فاملقصود ، وهو مقصود الرسل عليهم الصالة والسالم      ،الداعي والعامل 
 ومجع  ، وترغيبهم يف اخلري وحتذيرهم من الشر      ،ما أوجب اهللا وما حرم اهللا     للناس وبيان   

واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعـا وال  ﴿ : كما قال سبحانه،كلمتهم على تقوى اهللا ودينه   
الر ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيـك     ﴿ : قال تعاىل  ، هكذا جاء القرآن وجاءت السنة     )١(﴾تفَرقُوا
خورِ     ِلتاِت ِإلَى النالظُّلُم ِمن اسالن ويقول عز وجل   )٢(﴾ِرج : ﴿    ـكِإلَي اهلْنزأَن ابِكت

   .)٣(﴾مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْباِب

 وأن  ، وأن يـصربوا   ،فالواجب على الدعاة إىل اهللا جل وعال أن يعتنوا بالـدعوة          
 وأن حيرصوا على مجع الكلمة وعلى جتنب أسباب         ، والكلمات الواضحة  يتحروا الرفق 

 ال مع الشباب وال مع الشيب وال مع الدولة وال مع غريها الواجب              ،الفرقة واالختالف 
 مـع  ،حتري احلق وحتري العبارات احلسنة اليت توضح احلق وترشد إليه ومتنع من الباطل   

 أما من ظلم فله     ، واالختالف إال من ظلم    الرفق يف كل األمور واجتناب أسباب الفرقة      
 لكـن يف    ، الظامل له شأنه وله حكمـه      ،شأن آخر اهليئة ومع القضاة ومع والة األمور       

   ادع﴿ : كما قال اهللا جل وعال، الواجب هو حتري احلق والدعوة إليه:اجلملة

                                                
 .١٠٢سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .١سورة إبراهيم اآلية ) ٢(
 .٢٩سورة ص اآلية ) ٣(
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ل الرسول صلى اهللا عليه      أو قا  ، مبا قال اهللا عز وجل     :يعين ﴾ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة     
والْموِعظَـِة  ﴿ : مث قال جل وعال    ، مع حتري الوقت املناسب والكلمات املناسبة      ،وسلم

 ﴾وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسن   ﴿ ، الترغيب والترهيب بالعبارات احلسنة    : يعين ﴾الْحسنِة
ر جل وعال وى     هكذا أم  ، يكون اجلدال باليت هي أحسن     ، وعند اخلالف  ،عند الشبهة 

   .﴾وال تجاِدلُوا أَهلَ الِْكتاِب ِإال ِبالَِّتي ِهي أَحسن﴿ :بقوله

فالواجب على الدعاة وعلى العلماء وعلى كل ناصح أن يتحرى احلكمة واحلـق             
والرفق مع أهله ومع أوالده ومع جريانه ومع املسلمني عموما يف دعوته إىل اهللا وإرشاده               

 التوحيد والشرك مها أهـم      ، فإن األمر عظيم   ،ما فيما يتعلق بالشرك    وال سي  ،أينما كان 
 فالواجب يف هذا األمر العناية بإيضاح احلق     . والتوحيد هو أصل الدين    ،األمور وأعظمها 

 دقيقـه   ، وحتذيرهم من الـشرك كلـه      ،للناس يف توحيد اهللا وإرشادهم إىل االلتزام به       
نسان الذي ليس عنده علم يتـأثر بكـل          ألن اإل  . بالعبارات احلسنة الواضحة   ،وكثريه
 وهكذا من أسلم جديدا     ، حىت يتبصر ويتعلم ويعرف دين اهللا      ، فالواجب الرفق به   ،شيء

 وهكذا عامة الناس يرفـق ـم لكـي          ،يراعى ويالحظ الرفق به حىت يتفقه يف الدين       
 أن   ويعلمـوا  ، ويعرفوا توحيد اهللا واإلخالص لـه      ،يتبصروا ويتعلموا ويعرفوا دين اهللا    
 من الدعاء واخلوف والرجـاء والتوكـل والرغبـة          :الواجب هو ختصيص اهللا بالعبادة    

 وكثري من الناس يصرف هـذه       . وغري ذلك من أنواع العبادة     ..والرهبة والذبح والنذر  
 فالواجـب   ، أو للشجر واحلجر يف بلدان كثرية      ، أو للجن  ،العبادات ألصحاب القبور  

 ويكون فيها من قـد  ، املواضع اليت يكثر فيها اجلهلة   وال سيما يف   -على الدعاة إىل اهللا     
   وأن يتحروا ، وأن يصربوا على األذى يف ذلك، أن يوضحوا األمر هلم-يدعو غري اهللا 
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 وحىت  ، حىت يفهم املخاطب ما يريده الداعية      ؛الرفق والعبارات الواضحة واأللفاظ البينة    
 وجتاب مسألته مبا يتضح     ، عليه  وحىت يسأل عما أشكل    ،يرجع عما هو عليه من الباطل     

 مث الدعوة إىل الصالة بعد ذلك والزكاة والصيام واحلج بعدما يوضح له أمر              ،له به األمر  
 والصالة أمرها عظـيم  ، مث بعد ذلك الصالة والزكاة، فالشهادتان مها األهم ،الشهادتني

بعـد إفهـام     والواجب أن يعتين ا العناية العظيمة يف كل مكان           ،فهي عمود اإلسالم  
 فالصالة اآلن ال خيفى على      ، وما يتعلق بالصالة بعد الشهادتني     ،الناس التوحيد والشرك  

 فالواجب على الـدعاة     ،كل من لديه علم ما وقع فيها من التساهل من كثري من الناس            
 وأن حيرضوا الناس على املبادرة إليها واحملافظة عليها يف اجلماعـة يف    ،أن يعتنوا بالصالة  

 ، كل إنسان يعـتين بـأوالده      ، وهكذا مع النساء يف البيوت ومع األوالد       ،اهللامساجد  
 ويعتين جبريانـه يف كـل       ، ويعتين بأخواته وإخوانه   ، ويعتين بزوجته  ،بذكورهم وإناثهم 

 ولكن أهم شيء الصالة بعد الشهادتني من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو              ،شيء
 بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك       :ه وسلم  يقول النيب صلى اهللا علي     ،ملا سواها أضيع  

 العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركهـا       :الصالة ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة ويقول عمر        :فقد كفر ويقول عليه الصالة والسالم     

من حفظها حفـظ     ف ،إن أهم أمركم عندي الصالة     (:رضي اهللا عنه فيما يكتب لعماله     
   .) ومن ضيعها فهو ملا سواها أضيع،دينه

 ، وهو املسئول أن يصلح أحوالنا مجيعا ويهدينا صراطه املستقيم         ،واهللا ويل التوفيق  
 . إنه ويل ذلك والقـادر عليـه     ،وأن يعيذنا مجيعا من مضالت الفنت ونزغات الشيطان       

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  ناسبة مسابقة حفظ القرآن الكرمي كلمة مب
  والسنة النبوية بالقصيم

 ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا      ،إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه       
 أمـا   ، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه         ،ومن سيئات أعمالنا  

   :بعد

ـ     فإن اهللا تعاىل قد بعث حممداً       وعلمـه الكتـاب     ،لم بـاحلق   صلى اهللا عليه وس
 ، كما يف احلديث الذي رواه أهل السنن بسند صـحيح          ، القرآن والسنة  :واحلكمة، أي 

 فالقرآن والسنة مهـا  ))أال إين أوتيت القرآن ومثله معه (( :أنه صلى اهللا عليه وسلم قال     
ـ                ن األصالن اللذان عليهما مدار األحكام ومن رمحة اهللا تعاىل ذه األمة أن قيض هلا م

   .حيفظ عليها أمر دينها

فمنذ العصور األوىل واألمة تعتين بالقرآن حفظا ومدارسة وفهما وتأمال وتفـسريا      
 فهذه املدارس القرآنيـة واجلمعيـات   . واحلمد هللا على ذلك،وتعلما وتعليما وإىل اليوم 

ل  والعمل به مما يسر ك ،احلكومية واخلريية اليت تريب النشء على حفظ كتاب اهللا وفهمه         
 وإن مما يضاعف الفرحة أن جند إقبال حفاظ القرآن وغريهم علـى التفقـه يف                ،مسلم

   . ودراسة السنة النبوية وحفظها وتعلمها وتعليمها،األمور الشرعية

فإن هذه الدروس العلمية املقامة يف املساجد يف سائر املناطق يف منطقـة القـصيم            
ياض اجلنة اليت قال فيها النيب صلى اهللا        وغريها لتعليم احلديث والفقه والتفسري هي من ر       

 قالوا يا رسول اهللا وما رياض اجلنـة؟         ))إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا    (( :عليه وسلم 
   .))حلق الذكر(( :قال
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وقد صحت األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن املالئكة تتـداعى              
   .إليها

 ونسأل اهللا أن يبـارك يف       ،بلني عليها فنحمد اهللا على وجودها وكثرا وكثرة املق      
 وأن جيزيهم خري    ، ويضاعف مثوبتهم ويرزقهم اإلخالص يف ذلك      ،عمل القائمني عليها  

   .اجلزاء

 الذي كثـر فيـه   ،وإن مما ينبغي اإلشادة به االهتمام بالسنة النبوية يف هذا الوقت         
 فالعمل  . غريهم  أو من أهل البدع أو     ،اإلعراض عنها واالعتراض عليها من بعض اجلهلة      

 وقـد كـان   ، وتعليمها من أفضل القربات وأجل الطاعـات      ،على نشر السنة واجب   
 وحيرصـون علـى     ،السلف الصاحل حيرصون على تعليم الطلبة شيئا من السنة النبويـة          

 خاصة مـا يتعلـق مبتـون        ، وعدم االكتفاء بالكتب واملصنفات    ،حفظها يف الصدور  
   . وجوامع األلفاظ،األحاديث

 ومكتب الدعوة يف القـصيم      ،ين كثريا ما قام به اإلخوة يف اللجنة العلمية        وقد سر 
 ومـن   ، حلمايتها من اإلفراط والتفريط    .من رعاية الدروس وتنظيمها واإلشراف عليها     

 وشـكر اهللا   ، فاحلمد هللا على ذلك كثريا     ، والسري ا إىل الطريق املستقيم     ،الغلو واجلفاء 
 والتفقـه يف الـدين      ،روع حفظ القرآن والـسنة    ألصحاب الفضيلة القائمني على مش    

 حيث حفظوا الطالب وبذلوا هلم من الوقت واجلهد الشيء الكثري،           ،جهدهم وعنايتهم 
 فضال عما يقومون    ،مث أجروا هلم االختبارات واملسابقات حلفز مهمهم على طلب العلم         

فجزاهم اهللا على    ، وغري ذلك من األعمال النافعة     ،به من طباعة الكتب املفيدة وتوزيعها     
   . وأفضله وأوفاه،ذلك كله خري اجلزاء
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 ، وجترى هلم االختبارات   ، أن يشجع الطالب على احلفظ     ،وإا سنة حسنة حممودة   
 فهو عمل ، هلم ولغريهم إىل اخلري  دفعاً ؛ويعطون اإلعانات واجلوائز التشجيعية على ذلك     

علم يف سائر املناطق إىل القيام      وإنين أدعو اإلخوة املشايخ وطلبة ال      .طيب مبارك مشكور  
 ونرجـو أن  ،مبثل هذه األعمال النافعة من تربية النشء على القرآن والسنة علما وعمال         

 : واهللا تعاىل يقـول  ،نسمع يف املستقبل عن أعمال خريية كثرية من جنس هذه األعمال          
 )٢(﴾افَِس الْمتناِفـسونَ  وِفي ذَِلك فَلْيتن  ﴿ : ويقول سبحانه  )١(﴾فَاستِبقُوا الْخيراتِ ﴿
 رواه البخاري يف    ))هخريكم من تعلم القرآن وعلم    (( :قول النيب صلى اهللا عليه وسلم     يو

 متفـق   ))من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين       (( : ويقول صلى اهللا عليه وسلم     ،صحيحه
   .على صحته

 وإخالص ، سبحانه ومجيع املعلمني بتقوى اهللا   ،إنين ذه املناسبة أوصي مجيع الطلبة     
 وعلى  ، وعدم امللل أو العجز    ، كما أحثهم على مواصلة الطلب     ،النية والصدق يف العمل   

 وعليهم باإلقبال على القـرآن      ، فإن العمل هو مثرة العلم     ،أن جيمعوا بني العلم والعمل    
 كما أحـث  ، فإنه أصل العلوم وأساسها  . وتفهم معانيه  ،واإلكثار من تالوته ومدارسته   

 وحثهم  ، األمور على تشجيع أبنائهم املنتسبني إىل هذه احللقات وتسهيل أمورهم          أولياء
   .على ذلك

وإنين أشكر كل من ساهم يف تيسري أمر هذا االجتماع املبارك مـن املـسئولني               
   .والتجار واملشايخ وغريهم

                                                
 .٤٨سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٢٦ اآلية سورة املطففني) ٢(
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 كما أدعو اجلميع إىل املزيد من املسامهة يف دعم هذا           ،فجزى اهللا اجلميع خريا   
 فإنه حبسب مـا يتـوفر مـن اإلمكانـات           ،روع النافع دعما ماديا ومعنويا    املش

 وقد جاء يف الصحيح مـن حـديث         ،والتسهيالت يكون جناح العمل واستمراره    
من (( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       ،جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه       

   .))يوم القيامةسن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا إىل 

 والظاهر  ، وصالح القول والعمل   ،نسأل اهللا للجميع التوفيق واهلداية والسداد     
 ، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد        ، واهللا تعاىل ويل التوفيق    ،والباطن

   .وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان
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  )١(إيضاح وتكذيب حول مسألة تلبس اجلين باإلنسي
 وعلـى آلـه     ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده نبينا حممد         ،وحدهاحلمد هللا   

   : أما بعد،وصحبه
 يف عددها الصادر يف يوم اجلمعة       ،)املسلمون(فلقد اطلعت على ما نشرته صحيفة       

 ، وأجوبته عنها  ، هـ من األسئلة املوجهة إىل علي بن مشرف العمري         ١٤١٦ / ٨ / ٣
   :وهذا نص ما ذكرته الصحيفة

   .ن ليس شفاء جلميع األمراض العضوية والنفسيةالقرآ
   .ابن باز شيخي وأقرين على مذهيب اجلديد

   .أحتدى معاجلة السرطان بالقرآن
 هل تعترب جريان الشيطان من ابن آدم الوارد يف احلـديث جريانـا غـري        :س
  حسي؟ 
  فاحلديث، مث هو استعارة كما قال العلماء  ، فعندنا نصوص تدل على هذا     ، نعم :ج

 فهـو خـاص     ، ولو سلمنا جدال بأنه جريان حـسي       ،الوارد ال يفيد اجلريان احلسي    
   . ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قاله يف املوسوس.باملوسوس
 إذن ما زلت تصر على أن اجلين ال ميكن أن يتلبس بإنسي بأي حال مـن                 :س

  األحوال؟ 
   . أبدا ال ميكن أن يتلبس اجلين باإلنسي:ج
   تعترض إال على من يقرأ على من به جين؟  إذا أنت ال:س

   وكنت يف ، أنا ملا كنت يف أا ألقيت حماضرة بذلك. نعم:ج
                                                

ـ ١٥/٣/١٤١٦ بتاريخ   )٥٤٩(نشرت يف صحيفة املسلمون يف العدد       ) ١(  ويف جملة الدعوة يف العدد      . ه
 . هـ٢١/٣/١٤١٦ بتاريخ )١٥٠٤(
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 وملا عدت لرأيه ألقيـت      ، وقد ناقشت البعض فكان يرى عدم التلبس وأراه        ،أا قبلها 
 فعندها الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه اهللا ملا مسع بذلك            ،احملاضرة يف أا وكتب عنها    

 أريدك ، يا شيخ: فذهبت إليه بالطائف فقلت له ، فاستدعاين ،تغرب وتأثر ملا مسع ذا    اس
 - والشيخ حفظه اهللا رجل عاقل وحبيب وعـامل جليـل         -تستمع إىل ما توصلت إليه      

 وجيب أن تسري على     ، واهللا احلق معك   : فقال يل  ،فاستمع إىل ما قلت من أوله إىل آخره       
   .هذا املنهج وال تبايل بأحد

   أن اجلين ال يتلبس باإلنسي؟ : أي. احلق معك: قال لك:س

 فخرجت من عند الشيخ ابن باز وكتبـت يف          ، املوضوع ككل ملا شرحته له     :ج
 ،فالشيخ ابن باز لديه خلفيـة     ) إخراج اجلين من بدن اإلنسان ادعاء كاذب       (:الصحف

لشيخ ابـن   ولكين بعد أن استوثقت من مساحة ا     ،ولو خالفين لرد علي يف هذا املوضوع      
   . فبدأت ذا املوضوع،)اكتب هذه املعلومات (: وأنه قال يل،باز حفظه اهللا

   .هذه خالصة ما ذكرته الصحيفة عن علي املذكور يف عددها يف التاريخ املذكور

 قول باطل وكـذب ال  ، إن ما ذكره عين علي املذكور من تصحيح مذهبه  :فأقول
 يب منذ سنة أو أكثر أن يفصل القول يف           وقد نصحته حني اجتمع    ،أساس له من الصحة   

 ونقلـه  ، وأن يعترف بتلبس اجلين باإلنسي كما هو احلق الذي أمجع عليه العلماء          ،ذلك
 ، ونقله شيخ اإلسالم ابن تيمية عن مجيع أهل العلم         ،أبو احلسن األشعري عن أهل السنة     

أنـه  :  وقد أوضحت لعلي املذكور    ،)٦٥ إىل ص    ٩ من ص    ١٩ج  (كما يف الفتاوى    
  ليس كل ما يدعيه الناس من تلبس 
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 ويكون غـري    ، بل ذلك تارة يكون صحيحا يف بعض األحيان        ،اجلين باإلنسي صحيحاً  
 بسبب أمراض تعتري اإلنسان يف رأسه تفقده الشعور فيعاجل          .صحيح يف أحيان أخرى   

 وقد خيتل العقل بأسباب ووسـاوس  ، وقد ال يشفى وميوت على اختالل عقله       ،ويشفى
 وقد أوضح ذلك ابن القـيم رمحـه اهللا يف    ، التفصيل : فالواجب ، تعتري اإلنسان  كثرية

 - حني كنت يف قـضاء اخلـرج   - وقد حصل لشخص من سكان الدمل        ،)زاد املعاد (
خلل يف عقله فلما عرض على املختصني ذكروا أن سبب ذلك فتق يف الرأس فكـوي                

   .وبرئ من ذلك بإذن اهللا

 قال ما نصه    ،محه اهللا يف الفتاوى يف الد املذكور      وهذا نص كالم شيخ اإلسالم ر     
 وغريمهـا  ، وأيب بكر الرازي   ، كاجلبائي :وهلذا أنكر طائفة من املعتزلة     (:بعد كالم سبق  

 إذ مل يكـن ظهـور هـذا يف    ، ومل ينكروا وجود اجلن،دخول اجلين يف بدن املصروع    
 ،وا خمطـئني يف ذلـك   وإن كان،املنقول عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كظهور هذا        

 إن اجلين يـدخل يف     :وهلذا ذكر األشعري يف مقاالت أهل السنة واجلماعة أم يقولون         
الَِّذين يأْكُلُونَ الربا ال يقُومونَ ِإال كَما يقُوم الَّـِذي     ﴿ : كما قال تعاىل   ،بدن املصروع 

سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختاآلية)١(﴾ي .   

 إن قوما يزعمون أن اجلين ال يـدخل يف  : قلت أليب:د اهللا بن اإلمام أمحد   وقال عب 
 وهـو مبـسوط يف      ، هو ذا يتكلم على لـسانه      ، يكذبون ، يا بين  : فقال ،بدن اإلنسي 

 ،٢٧٦ص ( يف الد الرابع والعشرين من الفتـاوى         ، وقال أيضا رمحه اهللا    .)٢( )موضعه
  وسنة وجود اجلن ثابت بكتاب اهللا  (:ما نصه) ٢٧٧

                                                
  .٢٧٥سورة البقرة اآلية ) ١(
  ).١٩/١٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٢(
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 وكذلك دخول اجلين يف بدن      ،عليه وسلم واتفاق سلف األمة وأئمتها      رسوله صلى اهللا    
الَِّذين يأْكُلُونَ الربا ال ﴿ : قال اهللا تعاىل،اإلنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة واجلماعة   

        سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختالَِّذي ي قُوما يونَ ِإال كَمقُومويف الصحيح عن الـنيب      )١(﴾ي 
 إىل أن قـال     ))...إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الـدم        (( :صلى اهللا عليه وسلم   

 ومن أنكـر  ، وليس يف أئمة املسلمني من ينكر دخول اجلين يف بدن املصروع           :رمحه اهللا 
 وليس يف األدلة الشرعية     ،ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع         

   . إخل)..ذلكما ينفي 

ومبا ذكرنا يعلم بطالن ما ذهب إليه علي املذكور من إنكار دخول اجلين يف بدن               
 وقـد   ، ويعلم كذب علي يف دعواه أين صدقته يف ذلك وصححت مذهبـه            ،اإلنسان

 ونشر ذلك ،كتبت يف ذلك ردا على من أنكر دخول اجلين يف بدن اإلنسي منذ سنوات          
فمن ) ٣٠٨-٢٩٩ص  ( يف الد الثالث     ،)متنوعةجمموع فتاوى ومقاالت     (:يف كتايب 

   .أحب أن يطلع عليه فلرياجعه يف حمله املذكور

 أنه ليس كل ما نشر يف       : فجوابه ، لو أنكر علي لرد علي     :وأما قول علي املذكور   
 وكثرة مـشاغلي عـن      ، لكثرة ما ينشر يف الصحف     .الصحف من األخطاء أطلع عليه    

 ونسأله سبحانه أن حيفظنا من اخلطأ والزلـل يف       ،وفيق واهللا ويل الت   ،االطالع على ذلك  
   .القول والعمل

وأما إنكار علي املذكور كون القرآن الكرمي شفاء لبعض األمراض البدنية فهـو             
   وقد أوضح اهللا سبحانه أن كتابه شفاء يف ،أيضا قول باطل

                                                
  .٢٧٥سورة البقرة اآلية ) ١(
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لْقُرآِن ما هو ِشـفَاٌء     وننزلُ ِمن ا  ﴿ : فقال سبحانه يف سورة بين إسرائيل      ،كتابه العظيم 
 : وقال سبحانه يف سورة فـصلت )١(﴾ورحمةٌ ِللْمؤِمِنني وال يِزيد الظَّاِلِمني ِإال خسارا    

   . اآلية)٢(﴾قُلْ هو ِللَِّذين آمنوا هدى وِشفَاٌء﴿

  ولكن حلصول  ،واآليتان الكرميتان املذكورتان تعمان شفاء القلوب وشفاء األبدان       
 فإذا توفرت   ، ويف الدواء  ،الشفاء بالقرآن وغريه شروط وانتفاء موانع يف املعاجل واملعاجل        

 : كما قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم        ،الشروط وانتفت املوانع حصل الشفاء بإذن اهللا      
   . رواه مسلم)٣())لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن اهللا((

 لعـدم تـوافر     .سباب وال الرقية بالقرآن وال غـريه      وكثري من الناس ال تنفعه األ     
 ولو كان كل مريض يشفى بالرقية أو بالدواء مل ميـت            ، وعدم انتفاء املوانع   ،الشروط
 وإذا مل يشأ    ، فإذا أراد ذلك يسر أسبابه     ، ولكن اهللا سبحانه هو الذي بيده الشفاء       ،أحد

يف حديث عائشة رضي اهللا      وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم         ،ذلك مل تنفعه األسباب   
 ،)قـل هـو اهللا أحـد      ( :عنها أنه كان إذا اشتكى شيئا قرأ يف كفيه عند النوم سورة           

 مث  ، ثالث مـرات   )قل أعوذ برب الناس   ( : وسورة ،)قل أعوذ برب الفلق   ( :وسورة
 ويف  ،ميسح ما على ما استطاع من جسده يف كل مرة بادئا برأسه ووجهه وصـدره              

ة والسالم كانت عائشة رضي اهللا عنها تقرأ هذه السور الثالث           مرض موته عليه الصال   
 ومـا  ،يف يديه عليه الصالة والسالم مث متسح ما رأسه ووجهه وصدره رجاء بركتهما  

  ألن اهللا ؛  يف مرضه ذلك صلى اهللا عليه وسلم فتويف،حصل فيهما من القراءة

                                                
  .٨٢سورة اإلسراء اآلية ) ١(
  .٤٤سورة فصلت اآلية ) ٢(
  .)١٤/١٥٩(صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
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ه سبحانه وقدره السابق أنه  ألنه قد قضى يف علم؛سبحانه مل يرد شفاءه من ذلك املرض     
:  وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال      ،ميوت مبرضه األخري عليه الصالة والسالم     

 ))الشفاء يف ثالث شربة عسل أو شرطة حمجم أو كية نار وما أحـب أن أكتـوي                ((
 ألن اهللا سبحانه    ؛ومعلوم أن كثريا من الناس قد يعاجل ذه الثالثة وال حيصل له الشفاء            

 ويف  ، وهو سبحانه احلكم العدل ما شاء كان وما مل يـشأ مل يكـن              ، يقدر له ذلك   مل
الصحيحني أن ركبا من الصحابة رضي اهللا عنهم مروا على قوم من العرب وقد لـدغ               

:  فسألوا الركب املذكور هل فيكم راق؟ فقالوا       ، فسعوا له بكل شيء ال ينفعه      ،سيدهم
 ،عضهم بفاحتة الكتاب فشفاه اهللا يف احلـال       فرقاه ب  ، وشرطوا هلم جعال على ذلك     ،نعم

 ال نفعل شيئا يف اجلعـل حـىت   : فقال الذي رقى ألصحابه ،وقام كأمنا نشط من عقال    
 وكان أصحاب اللديغ مل يضيفوهم فلهذا شـرطوا         -نسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم       

قد (( : فقال، فلما قدموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربوه مبا فعلوا         -عليهم اجلعل   
 وقـد شـفى اهللا      ، ففي هذا احلديث الرقية بالقرآن     ))أصبتم واضربوا يل معكم بسهم    

 وهذا مـن االستـشفاء   ، وصوم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك      ،املريض يف احلال  
   .بالقرآن من مرض األبدان

وقد أخرب اهللا سبحانه يف آية أخرى يف سورة يونس أن الوحي شـفاء ملـا يف                 
يا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موِعظَةٌ ِمن ربكُم وِشفَاٌء ِلما     ﴿ : وهي قوله سبحانه   ،دورالص

    ِمِننيؤةٌ ِللْممحرى ودهوِر ودوكون القرآن شفاء ملا يف الصدور ال مينـع         )١(﴾ِفي الص 
  كونه شفاء ملرض األبدان، 

                                                
  .٥٧سورة يونس اآلية ) ١(
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 ومع ذلك فأكثر الناس مل يـشف  ،فائني وأمههماولكن شفاءه ملا يف الصدور أعظم الش    
وننزلُ ِمـن   ﴿ : كما قال سبحانه يف سورة سبحان      ،صدره بالقرآن ومل يوفق للعمل به     

 وذلك بسبب )١(﴾الْقُرآِن ما هو ِشفَاٌء ورحمةٌ ِللْمؤِمِنني وال يِزيد الظَّاِلِمني ِإال خسارا       
 وقد قام النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مكة ثالث        .دعوة إليه إعراضهم عنه وعدم قبول ال    

عشرة سنة يعاجل اتمع بالقرآن ويتلوه عليهم ويدعوهم إىل العمل به فلم يقبل ذلك إال               
ولَقَد صدق علَيِهم ِإبِليس ظَنه فَاتبعوه ِإال فَِريقًا ِمـن       ﴿ : كما قال اهللا سبحانه    ،القليل
 فـالقرآن   )٣(﴾وما أَكْثَر الناِس ولَو حرصت ِبمؤِمِنني     ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾ِننيالْمؤِم

 وأما من أراد اهللا شقاوته فإنـه ال         ، ولكن ملن أراد اهللا هدايته     ،شفاء للقلوب واألبدان  
ـ                 ائه قينتفع بالقرآن وال بالسنة وال بالدعاة إىل اهللا سبحانه؛ ملا سبق يف علم اهللا من ش

ولَو شاَء اللَّه لَجمعهم علَى الْهدى فَال تكُونن ِمن         ﴿ : كما قال سبحانه   ،عدم هدايته و
اِهِلني٤(﴾الْج(  ا        ﴿ : وقال سبحانهِميعج مِض كُلُّهِفي الْأَر نم نلَآم كباَء رش لَوو﴾)٥( 

ال ِذكْر ِللْعالَِمني ِلمن شـاَء ِمـنكُم أَنْ         فَأَين تذْهبونَ ِإنْ هو إِ    ﴿ : وقال سبحانه  ،اآلية
        الَِمنيالْع بر اَء اللَّهشاُءونَ ِإال أَنْ يشا تمو ِقيمتسواآليات يف هذا املعىن كثرية     )٦(﴾ي ، 

   .وهكذا األحاديث الصحيحة

                                                
  .٨٢سورة اإلسراء اآلية  )١(
  .٢٠سورة سبأ اآلية ) ٢(
  .١٠٣سورة يوسف اآلية ) ٣(
  .٣٥سورة األنعام اآلية ) ٤(
  .٩٩سورة يونس اآلية ) ٥(
  .٢٩ – ٢٦سورة التكوير االيات ) ٦(
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إن الشيطان جيري من ابـن آدم جمـرى         (( :وأما تأويل علي بن مشرف احلديث     
 أو  ، كما حكاه احلافظ بن حجر يف الفتح عن بعضهم         ، بأنه على سبيل االستعارة    ))الدم

 : والواجب ، فهو قول باطل   ، كما قاله علي املذكور    ،أن ذلك بالنسبة لبعض املوسوسني    
 ألن الشياطني أجناس ال يعلم   ؛إجراء احلديث على ظاهره وعدم تأويله مبا خيالف ظاهره        

 : فاملشروع لكل مسلم   ،لى بين آدم إال اهللا سبحانه     تفاصيل خلقتهم وكيفية تسلطهم ع    
 واستعمال ما شرعه اهللا مـن       ، واالستقامة على احلق   ،االستعاذة به سبحانه من شرهم    

 وهو سبحانه الواقي واملعيذ ملن استعاذ به وجلأ         ،الطاعات واألذكار والتعوذات الشرعية   
   .ه وال حول وال قوة إال ب، وال إله غريه، ال رب سواه،إليه

 وأن يعيذنا ومجيع املسلمني من اتباع اهلوى        ،ونسأل اهللا سبحانه أن يثبتنا على دينه      
 وأن يوفق املسلمني لكل خـري، وأن        ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته     ،ونزغات الشيطان 

 . إنه مسيع قريـب ، وأن يصلح قادم ، وأن يويل عليهم خيارهم    ،مينحهم الفقه يف الدين   
   .ينا حممد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينوصلى اهللا وسلم على نب
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  السحر وأنواعه
 وعلى آله وأصحابه ومـن اهتـدى   ، والصالة والسالم على رسول اهللا   ،احلمد هللا 

   : أما بعد،داه

 ومما يبتلى به النـاس قـدميا        ، ومن أنواع الكفر   ،فإن السحر من اجلرائم العظيمة    
 وقلة ، وعلى حسب كثرة اجلهل، ويف هذه األمة  ، اجلاهلية  ويف ،وحديثا يف األمم املاضية   

 وينتـشرون يف    ، يكثر أهل السحر والشعوذة    - وقلة الوازع اإلمياين والسلطاين      ،العلم
 وعندما يظهر العلـم     ، وألسباب أخرى  ،البالد للطمع يف أموال الناس والتلبيس عليهم      

 وينتقلون من   ،بثاء وينكمشون  ويقوى السلطان اإلسالمي يقل هؤالء اخل      ،ويكثر اإلميان 
 ويتمكنون فيـه مـن الـشعوذة        ،بالد إىل بالد اللتماس احملل الذي يروج فيه باطلهم        

   .والفساد

   .وقد بني الكتاب والسنة أنواع السحر وحكمها

 وألن السحرة يتعـاطون أشـياء خفيـة         ، ألن أسبابه خفية   .فالسحر مسي سحرا  
 إدخـال   ، والتزوير على عيـوم    ،تلبيس عليهم يتمكنون ا من التخييل على الناس وال      

 وهلذا  ، بطرق خفية ال يفطن هلا يف األغلب       ، وسلب أمواهلم إىل غري ذلك     ،الضرر عليهم 
 ويقـال   ، ألنه يكون يف آخره عند غفلة الناس وقلة حركتهم         ؛ سحرا :يسمى آخر الليل  

   . ألا يف داخل اجلسم وخفية. سحر:للرئة
طاه السحرة من التخييل والتلبيس الذي يعتقده املشاهد         ما يتعا  :ومعناه يف الشرع  

قَالُوا يا موسى ِإما    ﴿ : كما قال اهللا سبحانه عن سحرة فرعون       ،حقيقة وهو ليس حبقيقة   
 نلَ مكُونَ أَوا أَنْ نِإمو لِْقيأَنْ ت  
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  *لُ ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم أَنهـا تـسعى       قَالَ بلْ أَلْقُوا فَِإذَا ِحبالُهم وِعِصيهم يخي      * أَلْقَى  
وأَلْـِق مـا ِفـي    *  قُلْنا ال تخف ِإنك أَنت الْأَعلَى  *فَأَوجس ِفي نفِْسِه ِخيفَةً موسى 

   .)١(﴾يِميِنك تلْقَف ما صنعوا ِإنما صنعوا كَيد ساِحٍر وال يفِْلح الساِحر حيثُ أَتى

 كما قـال اهللا     ،وقد يكون السحر من أشياء يفعلها السحرة مع عقد ينفثون فيها          
 وقد يكون من أعمال أخرى يتوصـلون        )٢(﴾وِمن شر النفَّاثَاِت ِفي الْعقَدِ    ﴿ :سبحانه

 ، وقد تسبب مرضا له    ،إليها من طريق الشياطني فيعملون أعماال قد تغري عقل اإلنسان         
 وهكذا هـي  ، ويقبح منظرها فيكرهها،نه وبني زوجته فتقبح عندهوقد تسبب تفريقا بي 

 وهو كفر صـريح    ، وينفرها من زوجها   ،قد يعمل معها الساحر ما يبغض زوجها إليها       
واتبعوا ما تتلُو الشياِطني علَى ملِْك سلَيمانَ وما        ﴿ : حيث قال عز وجل    ،بنص القرآن 

  لَِكنانُ وملَيس كَفَر     رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر اِطنييفأخرب سبحانه عـن     )٣(﴾ الش 
وما أُنِزلَ علَى الْملَكَيِن ِبباِبلَ هاروت      ﴿ : وقال بعدها  ،كفرهم بتعليمهم الناس السحر   

 مث قـال    )٤(﴾ تكْفُـر  وماروت وما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُوال ِإنما نحن ِفتنةٌ فَـال           
فَيتعلَّمونَ ِمنهما ما يفَرقُونَ ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه وما هم ِبضارين ِبِه ِمـن            ﴿ :سبحانه

 هذا السحر وما يقع منه من الشر كله بقدر سابق مبشيئة            : يعين )٥(﴾أَحٍد ِإال ِبِإذِْن اللَّهِ   
 بل ال يقع شيء يف هـذه        ، وال يقع يف ملكه ما ال يريد       ،لب فربنا جل وعال ال يغ     ،اهللا

  الدنيا وال يف اآلخرة إال 

                                                
  .٦٩ – ٦٥يات سورة طه اآل) ١(
  .٤سورة الفلق اآلية ) ٢(
  .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ٣(
  .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ٤(
  .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ٥(
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 ويبتلـى  ، فقد يبتلى هؤالء بالـسحر     ،بقدر سابق؛ حلكمة بالغة شاءها سبحانه وتعاىل      
 وهللا احلكمة البالغة فيما يقـضي       ، إىل غري ذلك   ... ويبتلى هؤالء بالقتل   ،هؤالء باملرض 

وما هم ِبضارين ِبـِه ِمـن   ﴿ : وهلذا قال سبحانه،حانه لعباده وفيما يشرعه سب  ،ويقدر
 فالشرع ميـنعهم    ، بإذنه الكوين القدري ال بإذنه الشرعي      : يعين )١(﴾أَحٍد ِإال ِبِإذِْن اللَّهِ   

 لكن باإلذن القدري الذي مضى به علم اهللا وقدره السابق          ،من ذلك وحيرم عليهم ذلك    
 كما مـضى    ، وعلى فالنة  ، ويقع على فالن   ،قع من فالنة   وي ،أنه يقع من فالن السحر    

 ، وميوت يف بلد كذا، ويرزق كذا      ، أو يصاب مبرض كذا    ، بأن فالنا يصاب بقتل    :قدره
ِإنا كُلَّ ﴿ : كما قال جل وعال    ، وكله مبشيئة اهللا وقدره سبحانه وتعاىل      ،ويغتين أو يفتقر  

ا أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي الْـأَرِض وال ِفـي          م﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾شيٍء خلَقْناه ِبقَدرٍ  
ِسريلَى اللَِّه يع ا ِإنَّ ذَِلكأَهربِل أَنْ نقَب اٍب ِمنِإال ِفي ِكت فُِسكُم٣(﴾أَن(.  

 ال تقع عن جهل من ربنـا       ،فهذه الشرور اليت قد تقع من السحرة ومن غريهم        
 : كما قال سبحانه،عليه خافية جل وعال ال خيفى ،فهو العامل بكل شيء سبحانه وتعاىل  

﴿    ِليمٍء عيِبكُلِّ ش وقال سبحانه  )٤(﴾ِإنَّ اللَّه : ﴿       ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعِلت
 وال يقع يف ملكه مـا ال    ، فهو يعلم كل شيء    )٥(﴾وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْما      

   والغايات احملمودة ، ولكن له احلكمة البالغة،اىليريد سبحانه وتع

                                                
  .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ١(
  .٤٩سورة القمر اآلية ) ٢(
  .٢٢سورة احلديد اآلية ) ٣(
  .٧٥سورة األنفال اآلية ) ٤(
  .١٢سورة الطالق اآلية ) ٥(
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 ومـرض   ، وإقامة ملك  ، وإزالة ملك  ،فيما يقضي ويقدر مما يقع فيه الناس من عز وذل         
 وعن قـدر    ، وسائر األمور اليت تقع يف العباد كلها عن مشيئة         . وسحر وغريه  ،وصحة
قَالُوا ﴿ :له عز وجل   كما تقدم يف قو    ، وهؤالء السحرة قد يتعاطون أشياء ختييلية      .سابق

                   مـالُهلْ أَلْقُـوا فَـِإذَا ِحبأَلْقَى قَالَ ب نلَ مكُونَ أَوا أَنْ نِإمو لِْقيا أَنْ تى ِإموسا مي
 وأن  ، خييل إىل الناظر أن هذه العصي      )١(﴾وِعِصيهم يخيلُ ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم أَنها تسعى      

 لكن السحرة خيلوا للناس ملا      ، وهي حبال وعصي   ،سعى يف الوادي  هذه احلبال حيات ت   
 قال ،أظهروا أمام أعينهم من أشياء تعلموها تغري احلقائق على الناس بالنظر إىل أبصارهم      

 : وقال تعاىل يف سورة األعـراف      )٢(﴾يخيلُ ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم أَنها تسعى     ﴿ :سبحانه
﴿  ِظـيمٍ         قَالَ أَلْقُوا فَلَمٍر عاُءوا ِبِسحجو موهبهرتاساِس والن نيوا أَعرحا س٣(﴾ا أَلْقَو( 

 ولكن تغري نظرهم إليها بـسبب الـسحر         ، حبال وعصي  ،ريتغ ت  ما وهي يف احلقيقة  
 : وتسميه بعـض النـاس     ،فاعتقدوها حيات بسبب التلبيس الذي حصل من السحرة       

 ،ء جتعل اإلنسان ال يشعر باحلقيقة على ما هي عليه أن يعمل الساحر أشيا   : وهو "تقمري"
 ،فيكون بصره ال يدرك احلقيقة فقد يؤخذ من حانوته أو مرتله ما فيه وال يشعر بذلك                

 أو ما أشبه    ، أو يرى احلجر بيضة    ، فقد يرى احلجر دجاجة    ، أنه مل يعرف احلقيقة    :يعين
   ،ت عيناهرِحس فَ،ه بسبب عمل الساحر وتلبيس. ألن الواقع تغري يف عينيه.ذلك

                                                
  .٦٦ – ٦٥رة طه اآليتان سو) ١(
  .٦٦سورة طه اآلية ) ٢(
  .١١٦سورة األعراف اآلية ) ٣(
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ول هناك من األشياء اليت يتعاطاها السحرة من املواد ما جتعل عينيه ال تريان احلقيقة               ِعج
 عظيما يف قوله جل وعال يف سـورة         : هذا من السحر الذي مساه اهللا      ،على ما هي عليه   

   )١(﴾ وجاُءوا ِبِسحٍر عِظيٍمفَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناِس واسترهبوهم﴿ :األعراف

 وقد  ، لعظم شره وفساده   . أن الساحر يقتل بغري استتابة     :والصحيح عند أهل العلم   
 ولكـن   ، وأم كالكفرة اآلخرين يـستتابون     ،ذهب بعض أهل العلم إىل أنه يستتاب      

 ، وألنه خيفـي شـره     ، ألن شره عظيم   ؛ أنه ال يستتاب   :الصحيح من أقوال أهل العلم    
 فيضر الناس ضررا عظيما فلهذا ذهب       ، فقد يدعي أنه تائب وهو يكذب      ،كفرهوخيفي  

 ،احملققون من أهل العلم إىل أن من عرف وثبت سحره يقتل ولو زعم أنه تائب ونـادم            
   .فال يصدق يف قوله

وهلذا ثبت عن عمر أنه كتب إىل أمراء األجناد أن يقتلوا كل من وجـدوا مـن                 
 هكذا جاء   ،)ففتلنا ثالث سواحر   (:بو عثمان النهدي   قال أ  ، حىت يتقي شرهم   ،السحرة

 ملا ، وهكذا صح عن حفصة أا قتلت جارية هلا،يف صحيح البخاري عن جبالة بن عبدة      
 وهكذا جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه الصحايب اجلليل ملـا  ،علمت أا تسحر قتلتها 

 أتاه من جهة   - بذلك    خييل على الناس   ، يقطع رأسه ويعيده   -رأى ساحرا يلعب برأسه     
   .)أعد رأسك إن كنت صادقا (: وقال،ال يعلمها فقتله

 فويل األمر إذا عـرف      ، وهلذا جيب أن يقتلوا    ؛ أن السحرة شرهم عظيم    :واملقصود
   وثبت لديه ذلك بالبينة الشرعية ،أم سحرة

                                                
  .١١٦سورة األعراف اآلية ) ١(
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 ومن أصيب بالسحر ليس له      . صيانة للمجتمع من شرهم وفسادهم     .وجب عليه قتلهم  
 وإمنا يزال الـشر  ، والكفر ال يزال بالكفر، فإن الشر ال يزال بالشر،يتداوى بالسحرإن  
 ))هي من عمل الشيطان   (( : وهلذا ملا سئل عليه الصالة والسالم عن النشرة قال         ،باخلري

   . هي حل السحر عن املسحور بالسحر:والنشرة املذكورة يف احلديث

 وأمـا   ،احة والرقية الطيبة فهذا ال بأس به      أما إن كان بالقرآن الكرمي واألدوية املب      
 فالساحر إمنا يسحر ويعرف     ، ألن السحر عبادة للشياطني    .بالسحر فال جيوز كما تقدم    
 وبعـد   ، وتقربه إليهم مبا يريدون    ، وبعد خدمته للشياطني   ،السحر بعد عبادته للشياطني   

ملسحور بالقراءة   لكن ال مانع واحلمد هللا من عالج ا        ،ذلك يعلمونه ما حيصل به السحر     
 كما يعاجل املريض من أنواع املرض من جهـة          ، باألدوية املباحة  ،وبالتعوذات الشرعية 

 فقد يعـاجل املـريض      ، ألنه ما كل مريض يشفى     ؛ وليس من الالزم أن يشفى     ،األطباء
 ولو عرض علـى     ، وقد ال يشفى وميوت يف هذا املرض       ،فيشفى إذا كان األجل مؤخرا    

 لقـول اهللا  .ألطباء ألنه مىت نزل األجل مل ينفع الدواء وال العالجأحذق األطباء وأعلم ا 
   .)١(﴾ولَن يؤخر اللَّه نفْسا ِإذَا جاَء أَجلُها﴿ :تعاىل

 كـذلك  ،وإمنا ينفع الطب وينفع الدواء إذا مل حيضر األجل وقدر اهللا للعبد الشفاء    
 ابـتالء  . ال يكتب له الـشفاء   وقد ،هذا الذي أصيب بالسحر قد يكتب اهللا له الشفاء        

 أنه قد يكون الـذي     : منها ، وقد يكون ألسباب أخرى اهللا يعلمها جل وعال        ،وامتحانا
 وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه          ،عاجله ليس عنده العالج املناسب هلذا الداء      

   :قال

                                                
  .١١سورة املنافقون اآلية ) ١(
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يـه الـصالة    وقال عل ))لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن اهللا عز وجل           ((
  .))ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله(( :والسالم

 فاملسحور يقرأ عليه أعظم سورة      ، أن يعاجل السحر بالقراءة    : ومن العالج الشرعي  
 فإذا قرأها القارئ الصاحل املؤمن الذي يعـرف أن    ، تكرر عليه  ، وهي الفاحتة  :يف القرآن 

 : وأنه مىت قال للشيء، وأنه سبحانه وتعاىل مصرف األمور    ، وقدره كل شيء بقضاء اهللا   
 وكرر ذلك ، وعن إخالص، وعن تقوى، فإذا صدرت القراءة عن إميان     ،كن فإنه يكون  

 وقد مر بعض الصحابة رضـي اهللا        ،القارئ فقد يزول السحر ويشفى صاحبه بإذن اهللا       
 فقالوا  ،ا كل شيء ومل ينفعه     وقد فعلو  ، أمريهم : يعين ،عنهم على بادية قد لدغ شيخهم     

 فقام  ، فقرأ عليه أحدهم سورة الفاحتة     . نعم : هل فيكم من راق؟ قالوا     :لبعض الصحابة 
 والنيب عليـه الـصالة      . وعافاه اهللا من شر لدغة احلية      ،كأمنا نشط من عقال يف احلال     

 وقد رقى ورقـي عليـه الـصالة         ))ال بأس بالرقى ما مل تكن شركا      (( :والسالم قال 
 ، فإذا قرئ على املسحور بالفاحتـة      ، وفيها نفع عظيم   ، فالرقية فيها خري كثري    ،الموالس

 مـع الـدعوات   ، أو بغريها من اآليات   ، واملعوذتني ، وبقل هو اهللا أحد    ،وبآية الكرسي 
 مثل قوله صـلى اهللا عليـه     ،الطيبة الواردة يف األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم         

اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الـشايف ال          (( :وسلم ملا رقى بعض املرضى    
 ومثل ما ورد ، يكرر ذلك ثالث مرات أو أكثر))شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما

 :عنه صلى اهللا عليه وسلم أن جربيل عليه السالم رقاه صلى اهللا عليـه وسـلم بقولـه      
اهللا يشفيك  بسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عني حاسد               ((

   ثالث مرات فهذه رقية عظيمة وثابتة ))بسم اهللا أرقيك
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 وال بأس   ، يشرع أن يرقى ا اللديغ واملسحور واملريض       ،عن النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 وإن مل تكن منقولة عـن الـنيب         ،أن يرقى املريض واملسحور واللديغ بالدعوات الطيبة      

 : لعموم قوله صلى اهللا عليه وسـلم       ؛ور شرعا صلى اهللا عليه وسلم إذا مل يكن فيها حمذ        
 وقد يعايف اهللا املريض واملسحور وغريمهـا بغـري          ))ال بأس بالرقى ما مل تكن شركا      ((

 وله احلكمـة    ،الرقية وبغري أسباب من اإلنسان؛ ألنه سبحانه هو القادر على كل شيء           
مره ِإذَا أَراد شـيئًا أَنْ    ِإنما أَ ﴿ : وقد قال سبحانه يف كتابه الكرمي      ،البالغة يف كل شيء   

 ولـه  ، فله سبحانه احلمد والشكر على كل ما يقضيه ويقدره )١(﴾يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ   
  .احلكمة البالغة يف كل شيء عز وجل

 ومما يـستعمل يف     . ألنه قد مت أجله وقدر موته ذا املرض        ؛وقد ال يشفى املريض   
 : وهي قولـه تعـاىل  ، وهي آيات السحر يف األعراف،الرقية آيات السحر تقرأ يف املاء   

وأَوحينا ِإلَى موسى أَنْ أَلِْق عصاك فَِإذَا ِهي تلْقَف ما يأِْفكُونَ فَوقَع الْحق وبطَلَ ما               ﴿
     اِغِرينوا صقَلَبانو اِلكنوا هِلبلُونَ فَغمعوا يويف يونس وهي قولـه تعـاىل       )٢(﴾كَان : 

ويِحق اللَّه الْحق   ﴿ : إىل قوله جل وعال    )٣(﴾وقَالَ ِفرعونُ ائْتوِني ِبكُلِّ ساِحٍر عِليمٍ     ﴿
قَالُوا يا موسى ِإما أَنْ تلِْقـي       ﴿ : وكذلك آيات طه   )٤(﴾ِبكَِلماِتِه ولَو كَِره الْمجِرمونَ   
وال يفِْلح الـساِحر حيـثُ      ﴿ :إىل قوله سبحانه  ...)٥(﴾وِإما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى     

  .)٦(﴾أَتى

                                                
  .٨٢سورة يس اآلية ) ١(
  .١١٩ – ١١٧سورة األعراف اآليات ) ٢(
  .٧٩سورة يونس اآلية ) ٣(
  .٨٢سورة يونس اآلية ) ٤(
  .٦٥سورة طه اآلية ) ٥(
  .٦٩سورة طه اآلية ) ٦(
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 وإن قرأ القارئ هذه اآليات يف املاء        ،وهذه اآليات مما ينفع اهللا ا يف رقية السحر        
 واملعوذتني يف ماء مث صـبه     ، وبقل هو اهللا أحد    ، وآية الكرسي  ،وقرأ معها سورة الفاحتة   

 إن وضع يف املاء     ،زوجته فإنه يشفى بإذن اهللا     أو حمبوس عن     ،على من يظن أنه مسحور    
 كما ذكر ذلك الـشيخ عبـد    ،سبع ورقات من السدر األخضر بعد دقها كان مناسبا        

مـا جـاء يف   (عن بعض أهل العلم يف باب       ) فتح ايد (الرمحن بن حسن رمحه اهللا يف       
   .)النشرة

قل أعـوذ    ( و ،)قل هو اهللا أحد    (: وهي ،ويستحب أن يكرر قراءة السور الثالث     
   .ثالث مرات) قل أعوذ برب الناس( و ،)برب الفلق

 وهو الـسحر،  : أن هذه األدوية وما أشبهها هي مما يعاجل به هذا البالء         :واملقصود
 وقد يعـاجل    ، وقد جرب ذلك كثريا فنفع اهللا به       ، عن زوجته  سويعاجل به أيضا من حب    
   .عوذتني وحدها ويشفى وقد يعاجل بقل هو اهللا أحد وامل،بالفاحتة وحدها فيشفى

 ، وعندمها ثقة بـاهللا    ،ومن املهم جدا أن يكون املعاجل واملعاجل عندمها إميان صادق         
 وإذا مل يـشأ مل يكـن   ، وأنه مىت شاء شيئا كـان    ،وعلم بأنه سبحانه مصرف األمور    

 فعنـد   ، ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكـن          ، فاألمر بيده جل وعال    ،سبحانه وتعاىل 
 ،عند الصدق مع اهللا من القارئ واملقروء عليه يزول املرض بإذن اهللا وبـسرعة             اإلميان و 

   .وتنفع األدوية احلسية واملعنوية

   . إنه مسيع قريب،نسأل اهللا أن يوفقنا مجيعا ملا يرضيه

 ويف جمتمعه،   ،الواجب على كل من لديه علم من الكتاب والسنة أن يبلغ يف بالده            
  لى علم ذه   حىت يكون الناس ع،ويف أهله
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 وهلذا كان عليه الصالة والسالم إذا خطب الناس وذكرهم          . وحىت ينتشر العلم   ،األمور
بلغوا عين ولـو  (( : ويقول))فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع       (( :يقول
   .))آية

 وليحذر  ،فالواجب على من مسع من أهل العلم أن يبلغ الفائدة اليت عقلها وفهمها            
 ألن بعض الناس قد يبلغ أشياء يغلط فيها فيكون كاذبا ؛ ما مل يعقل وما مل يفهم    أن يبلغ 

 وعن حتقق وبصرية ممـا      ، فال جيوز له التبليغ إال عن علم       ،ومضرا مبن بلغ عنه وباملبلغني    
 وإال فليمـسك    ، من دون زيادة ومن دون نقص      ، وكما علم  ،مسع حىت يبلغ كما مسع    

  .حىت ال يضر غريه و،حىت ال يكذب على من بلغ عنه

 وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يـوم         ،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد     
   .الدين
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  )١(السحر والكهانة والتنجيم
 وعلى آله وأصحابه ومـن    ، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا      ، احلمد هللا  ،بسم اهللا 
   : أما بعد،اهتدى داه

 ومن أعظم الفـساد يف  ، أعظم املنكرات فإن تعاطي السحر والكهانة والتنجيم من     
 وأن هلـا    ، بل من أنواع الكفر األكرب فيما يتعلق بالسحر واالعتقاد يف النجوم           ،األرض

   . أما الكهانة ففي حكمها تفصيل،تصرفا يف املخلوقات

 وأن  ، وأن حياربـه   ،وال شك أن الواجب على كل مسلم عرف الباطل أن ينكره          
وتعـاونوا علَـى الِْبـر    ﴿ : كما قال عز وجل  ،يف حماربته يتعاون مع إخوانه املسلمني     

 وقال )٢(﴾والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ         
مرونَ ِبالْمعروِف وينهـونَ    والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْ     ﴿ :سبحانه

 وكل جمتمع يقل فيه العلم ويغلب فيه اجلهل تكثر فيه هذه الشرور من              )٣(﴾عِن الْمنكَرِ 
   . وسائر أنواع الشعوذة،السحر والكهانة والتنجيم

 والـوازع  ، وعدم وجود الوازع الـسلطاين ، واملنكر هلا،لعدم وجود الرادع عنها  
مع يكثر فيه أهل اإلميان والعلم ويقل فيه أهل اجلهل تقل فيـه هـذه               وكل جمت  ،اإلمياين

   .الشرور وهذه األباطيل
  وقد كانت هذه اجلزيرة العربية يف منتصف القرن الثاين عشر 

                                                
 يوسف بـن حممـد املطلـق        :تعليق لسماحة املفيت العام على الندوة اليت شارك فيها كل من الشيخ           ) ١(

  ).السحر والكهانة والتنجيم(والشيخ الدكتور عبد اهللا بن حممد املطلق يف موضوع 
  .٢سورة املائدة اآلية ) ٢(
  .٧١سورة التوبة اآلية ) ٣(
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 والشرك بعبـادة    ، والسحر ، من الكهانة  ؛وما قبله بأزمنة كثرية مليئة من هذه الشرور       
 حـىت  ،ذلك يف أرجاء اجلزيرة جنوا ومشاهلا   وغري   ،األصنام واألوثان واألشجار واجلن   

 حممد بـن عبـد      :يسر اهللا اإلمام املصلح املوفق الشيخ العالمة شيخ اإلسالم يف عصره          
 وبذل وسعه يف بيان ما شرع اهللا لعبـاده          ،الوهاب رمحة اهللا عليه فقام بالدعوة إىل اهللا       

وبعث اهللا بـه حممـدا    ،وما حرمه عليهم وبيان حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل      
 وقد بني فيه ما     ،)كتاب التوحيد ( مثل   ، وألف املؤلفات يف ذلك    ،عليه الصالة والسالم  

فيها أصول ) ثالثة األصول (: وألف رسالة صغرية هي،يتعلق بالكهانة والسحر والتنجيم  
 يشبه فيها أعـداء     ،الذي بني فيه شبها كثرية    ) كشف الشبهات ( وألف كتاب    ،العقيدة
 وألف العلماء قبله مؤلفات كثرية يف بيان        ،ى املسلمني من عباد األصنام واألوثان     اهللا عل 

 ، ولكن اهللا وفقه للقيام مبحاربة هذه الشرور والنشاط فيها         ،هذه الشرور والتحذير منها   
 وساعده يف ذلك من من اهللا عليه باهلدايـة          ،وبذل الدروس املفيدة واحملاضرات العظيمة    

من أبنائه وغريهم من علماء عصره الذين وفقهم اهللا للهداية حـىت           ،من العلماء األخيار  
 وال سيما مشاهلا وحصل يف      ، وحىت طهر اهللا م هذه اجلزيرة منها       ،حاربوا هذه الشرور  

اليمن واهلند والشام والعراق وغري ذلك من آثار هذه الدعوة خري كثري، ونقل العلمـاء               
 هـذه   -تمعون م يف احلرمني وغريمهـا        حني جي  -إىل بالدهم عن علماء هذه البالد       

 ، وغري ذلـك   ، والعراق ، ومصر ، والشام ، اهلند . ونشروها يف بالد كثرية    ،العقيدة الطيبة 
   .حىت هدى اهللا بذلك من شاء من أهل تلك البالد
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فكل جمتمع ينشط فيه احلق ويكثر فيه دعاة احلق خيتفي فيه هؤالء الضالون مـن               
 وكل جمتمع يغلب فيه اجلهل ويقـل فيـه          ، ودعاة الشرك  ،املنجمني والكهنة والسحرة  

   .العلم يكثر فيه الباطل وأهله وجيدون جماال لنشر أباطيلهم

والواجب على أهل العلم واإلميان يف كل مكان يف هذه اجلزيـرة ويف غريهـا أن             
 ، والنـدوات  ، والـدروس  ، باحملاضرات ، ونشر احلق  ،يبذلوا وسعهم يف حماربة الباطل    

 ويف اإلذاعة والتلفـاز،     ، وغري ذلك عند كل مناسبة     ، وخطب األعياد  ،معةوخطب اجل 
 وحـىت   ، وحىت يعلم اجلهال ما وقعوا فيه من الباطـل         ،ويف الصحافة حىت ينتشر احلق    

 ودعاة الباطل ،تكشف عورات هؤالء الضالني من املنجمني والكهنة والرمالني والسحرة      
   .بسائر أنواعه

 ويتدبره فيكثر من    ، وهو القرآن الكرمي   : بكتاب اهللا  وإين أنصح كل مسلم أن يعىن     
 ، وكذلك يدارسه بعض إخوانه حىت يستفيد بعضهم من بعـض          ، ويتدبر معانيه  ،تالوته

 وال سـيما يف هـذا       ، وحيضر حلقات العلم   ،وهكذا يسأل أهل العلم عما أشكل عليه      
   .العصر الذي قل فيه العلم وغلب فيه اجلهل يف غالب األمصار

ب على كل من مه نفسه وخيشى عليها اهلالك أن حيرص على طلب العلم             والواج
 فعليه أن يسافر لطلب العلم لدى ، ولو بعدت دياره  ،وعلى حلقات العلم ليستفيد ويفيد    

علماء السنة حىت حيضر دروسهم ويستفيد مما يقال عن اهللا وعن رسوله وعن أهل العلم               
 ولبيان ما أوجب اهللا وما حرم       ،فيه من الباطل   لبيان ما وقع الناس      .والتحقيق والبصرية 

   وقد من اهللا ،اهللا حىت يكثر العلم وينتشر اخلري
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 وانتبـاه   ، ويف آخر القرن الرابع عشر حبركة كثرية إسالمية        ،سبحانه يف أول هذا القرن    
 ومـا يلقـى يف الـصحف ويف         ،ويقظة عظيمة بأسباب احملاضرات والندوات الكثرية     

 ويف غري ذلك من االجتماعات من أنواع العلم واخلـري           ،طب املنربية  ويف اخل  ،اإلذاعات
   . فحصل بذلك حبمد اهللا خري كثري ويقظة وانتباه،يف بلدان كثرية

 وأن يوفق علماءهم لنشر ما عندهم من العلم،         ،فنسأل اهللا أن يزيد املسلمني خريا     
لمني لقبول احلـق     وأن يوفق املس   ، والصدق فيه والصرب على ذلك     ،واالستمرار يف ذلك  

فَاسـأَلُوا  ﴿ : قال تعاىل  ، والسؤال عما ينفعهم   ،واالنتفاع بأهل العلم واالستفادة منهم    
 ويف سـنة رسـوله   ، وقد بني اهللا يف كتابه الكرمي)١(﴾أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال تعلَمونَ     

مر دينهم ودنياهم،   األمني عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم كل ما حيتاجه العباد يف أ            
 : وقال عـز وجـل  )٢(﴾ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم﴿ :كما قال اهللا سبحانه 

﴿      ِلِمنيسى ِللْمرشبةً ومحرى ودهٍء ويا ِلكُلِّ شانيِتب ابالِْكت كلَيا علْنزنوقال )٣(﴾و 
 )٤(﴾ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتـذَكَّر أُولُـو الْأَلْبـابِ        ِكتاب أَنزلْناه   ﴿ :سبحانه

   .واآليات يف هذا املعىن كثرية

 قيل يـا    ))كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب      (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
   من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين(( :رسول اهللا ومن يأىب؟ قال

                                                
  .٤٣ية سورة النحل اآل) ١(
  .٩سورة اإلسراء اآلية ) ٢(
  .٨٩سورة النحل اآلية ) ٣(
  .٢٩سورة ص اآلية ) ٤(
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إمنـا أنـا لكـم      (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ،رواه البخاري يف صحيحه    ))فقد أىب 
ما بعث اهللا من نـيب إال       (( : وقال عليه الصالة والسالم    ))كالوالد أعلمكم ما ينفعكم   

 .))كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم وينذرهم شر مـا يعلمـه هلـم                
  .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

 ، وأن يتفقه يف الدين عن إخالص وصدق       ، كل مسلم أن يتقي اهللا     فالواجب على 
 وقد صح عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           ،وبذلك يوفق إن شاء اهللا ويفوز باملطلوب      

 وقال عليـه الـصالة   ))إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى   (( :وسلم أنه قال  
   .))له به طريقا إىل اجلنةمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا (( :والسالم

 فنسأل اهللا أن يوفق املسلمني      ،واألحاديث يف الترغيب يف العلم واحلث عليه كثرية       
   . إنه مسيع قريب،يف كل مكان للعلم النافع والعمل به

 . متابعة ما يبث بواسطة إذاعة القرآن الكـرمي        :ومن الوسائل لتحصيل العلم النافع    
 وبرنامج  ، والندوات العلمية  ، واحملاضرات املفيدة  ،النبوية واألحاديث   ،من القرآن الكرمي  
 فنوصي مجيع املسلمني يف كل مكان       . وغري ذلك من الفوائد الكثرية     ،نور على الدرب  

 إذاعة القرآن الكرمي يف اململكة العربية السعودية        : أعين -بأن يستفيدوا من هذه اإلذاعة      
 وكشف الشبهات الـيت   ، والفوائد املهمة  ،ع والعلم الناف  ، ملا يف ذلك من اخلري العظيم      -

   . إىل غري ذلك من الفوائد النافعة يف الدين والدنيا...يروجها أهل الباطل

 وأن جيزي احلكومة السعودية عن جهودها       ،نسأل اهللا أن يوفق املسلمني لكل خري      
  ، وأن يصلح هلا البطانة وينصر ا احلق،خريا
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 إنه  ،كان لنشر احلق والدعوة إليه والصرب على ذلك       وأن يوفق علماء املسلمني يف كل م      
 هذا العلم املبثوث من اإلذاعة املذكورة علم عظيم ساقه اهللا إىل النـاس يف               .جواد كرمي 

 وهو يف   ، وهو يف مرتله   ، ليستفيد منه اإلنسان وهو يف فراشه      ؛كل مكان بسهولة ويسر   
 نسأل ،برنامج نور على الدرب   فينبغي أن يغتنم هذا العلم وال سيما         ،سيارته وغري ذلك  

 وأن مين باستمراره على يد العلمـاء واألخيـار الـصاحلني            ،اهللا أن ينفع به املسلمني    
   .املوفقني

 كما أسلفنا يف أول     ، فهو موضوع خطري   :أما موضوع السحر والكهانة والتنجيم    
  .هذا احلديث

 ا الناس تارة     أن الساحر يتعاطى أمورا يسحر     : واخلالصة يف هذه األمور الثالثة    
 )١(﴾يخيلُ ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم أَنها تـسعى ﴿ : كما قال اهللا عن سحرة فرعون      ،بالتخييل

 ،يعملون أشياء تغري مناظر األمور يف أعني الناس حىت يروا األشياء على غري ما هي عليه               
ين النـاِس واسـترهبوهم   فَلَما أَلْقَوا سحروا أَع﴿ :كما قال تعاىل يف سورة األعراف     

 فهم يفعلون أشياء تسحر العيون حىت يـرى احلبـل حيـة        )٢(﴾وجاُءوا ِبِسحٍر عِظيمٍ  
 وكذلك يسحرون الناس    ، وهي ليست حية وإمنا هي عصا أو حبل        ،والعصا حية متشي  

 ،نـهم  مما يسحرون به أعي  ، واملرأة إىل زوجها   ،بأمور أخرى مما يبغض الرجل إىل امرأته      
   ومبا يعقدون من العقد اليت ،ومبا يعطوم من أدوية خبيثة يتلقوا عن الشياطني

                                                
  .٦٦سورة طه اآلية ) ١(
  .١١٦سورة األعراف اآلية ) ٢(
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 فيخيل للرجل ، واالستعانة م يف إضرار الناس،ينفثون فيها بدعوة غري اهللا من الشياطني      
 وخييل للمرأة   ،أن زوجته غري الزوجة املعروفة فرياها يف طلعة قبيحة ينفر منها ويبغضها           

 بأسباب ما وقع من ، غري زوجها املعروف يف صورة قبيحة ويف صورة مفزعة    أن زوجها 
   .هؤالء ارمني

 نوع يكون بالتخييل والتزوير على العيون حىت ترى األشياء       :فسحرهم على نوعني  
   .على غري ما هي عليه

 يكون بالعقد والنفث واألدوية الـيت  ، الصرف والعطف:ونوع آخر منه ما يسمى  
 وهذا النوع الثاين حيصل به      . وما تزينه هلم ويدعوم إليه     ، وحي الشياطني  يصنعوا من 

 وهكذا غري الزوج والزوجة مع النـاس  ، أو بغضه هلا والعكس،حتبيب الرجل إىل امرأته   
 وشرع لنا االستعاذة    ، وهلذا شرع اهللا لنا االستعاذة من شر النفاثات يف العقد          .اآلخرين

   .من كل سوء

 أو يترتب على عمله مـضرة       ،ي يعلم منه أنه خييل على الناس      وحكم الساحر الذ  
 أو حتبيب الرجل إىل امرأته واملـرأة إىل         ، والتزوير عليها  ، من سحر العيون   .على الناس 
 مىت ثبت ذلك بالبينة لدى احملاكم الشرعية وجب         ، أو ضد ذلك مما يضر الناس      ،زوجها

   . وال يقبل منه توبة ولو تاب،قتل هذا الساحر

د ثبت عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه كتب إىل عماله بقتل الـسحرة                وق
 وثبت عن ابنته حفصة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أا أمـرت بقتـل               ،وعدم استتابتهم 

 جنـدب بـن عبـد اهللا    : ويقال، وثبت عن جندب اخلري    ،اجلارية اليت سحرا فقتلت   
 ،الوليد فأتاه من حيث ال يعلم فقتلـه البجلي رضي اهللا عنه أنه وجد ساحرا يلعب عند      

   :وقال
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:  والصحيح عند أهل العلم    ، وموقوفاً  يروى عنه مرفوعاً   ))حد الساحر ضربه بالسيف   ((
   .أنه موقوف من كالم جندب رضي اهللا عنه

 بقتـل  - أمـراءه : أعين-وقد سبق ما ثبت عن عمر رضي اهللا عنه أنه أمر عماله     
 ،وإيذائهم للمسلمني وإدخاهلم الضرر على النـاس       ، ملنع فسادهم يف األرض    ،السحرة

 لكن ، ألم ال يؤمنون؛ تبنا: ولو قالوا  ،فمىت عرفوا وجب على والة أمر املسلمني قتلهم       
وهـو  ﴿ : لعموم قوله تعاىل   ؛إن كانوا صادقني يف التوبة نفعهم ذلك عند اهللا عز وجل          

 وقول الـنيب    )١(﴾و عِن السيئَاِت ويعلَم ما تفْعلُونَ     الَِّذي يقْبلُ التوبةَ عن ِعباِدِه ويعفُ     
   . واألدلة يف هذا كثرية))التوبة دم ما كان قبلها(( :صلى اهللا عليه وسلم

 وأنه كان فعل    ،أما من جاء إىل والة األمور من غري أن يقبض عليه خيرب عن توبته             
 ألنه  ؛ظهر منه اخلري فهذا تقبل توبته     كذا فيما مضى من الزمان وتاب إىل اهللا سبحانه و         

 ،جاء خمتارا طالبا للخري معلنا توبته من غري أن يقبض عليه أحد أو يدعي عليـه أحـد               
 ؛ أنه إذا جاء على صورة ليس فيها حيلة وال مكر فإن مثل هذا تقبل توبتـه                :واملقصود

هللا عليه بالتوبة    كغريه من الكفرة ممن يكون له سلف سيئ مث مين ا           ،ألنه جاء تائبا نادما   
   .من غري إكراه وال دعوى عليه من أحد

 : فهم أناس يدعون علم الغيب بواسطة قرنائهم من اجلن فيقولـون           :وأما الكهان 
 أو فـالن سـوف      ، وفالن سوف يصيبه كذا    .، وسيكون كذا وكذا   ،كان كذا وكذا  
   . إىل غري هذا مما يدعون... وفالن سوف يقتل يف وقت كذا،يتزوج فالنة

   وقد يقع القدر مبا يقولون ،م يف هذه األقوال تارة يكذبونفه

                                                
  .٢٥سورة الشورى اآلية ) ١(
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 وتارة مبا تلقي إليهم الشياطني      . ويظن اجلهلة ذلك   ،فيظن املغفلون أنه بأسباب صدقهم    
 ،مما يسترقون السمع من السماء فيسمع الكلمة الصادقة ويكذب معها الشيء الكـثري            

 كما يف احلـديث     ، وقد يزيدون  ، أم يكذبون معها مائة كذبة     ،كما جاء يف احلديث   
 صدقوا يف يوم كذا وكـذا مث   : فيقول الناس  ، وقد يكذبون كذبات ال حصر هلا      ،اآلخر

   . وهذا من االبتالء واالمتحان،يصدقوم يف كل شيء

 فإن كـل إنـسان معـه        ،وتارة بواسطة الشياطني الذين يتجسسون على الناس      
ياؤه من الشياطني الذين مـع الكهنـة        شيطان، فهذا الشيطان الذي معك يلقي إليه أول       

وعند الكهنة وعند السحرة فيخربهم ببعض األشياء اليت فعلها اإلنسان حىت يروج باطل             
هذا الساحر وهذا الكاهن بأسباب ما تلقيه إليه الشياطني مما قـد وقـع يف البيـوت                 

 ،صريموالبلدان، ومما قد يسترق من السمع فيظن اجلهلة واملغفلون أن هذا بعلمهم وب            
   .وأن عندهم شيئا من علم الغيب

 إنه وقـع    : وأن ال يصدقوا ولو قالوا     ،فالواجب احلذر من هؤالء الكهنة والعرافني     
كذا وكذا مما قد ختربهم به شياطينهم وأصحام يف البيوت أو البلدان الـيت خيـربون                

 على باطلهم،  وال جيوز أن يقروا،عنها، فال جيوز أن يصدقوا وال أن يلتفت إىل كالمهم    
 قد سئل النيب صـلى  ،بل جيب على والة األمر منعهم وعقام مبا يقتضيه الشرع املطهر    

مـن  ((:  وقال ))ليسوا بشيء (( وقال   ))ال تأتوهم (( :اهللا عليه وسلم عن الكهان فقال     
 رواه مسلم يف الصحيح، وقال     ))أتى عرافا فسأله عن شيء مل يقبل له صالة أربعني ليلة          

من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على             (( :ة والسالم عليه الصال 
  ،))حممد صلى اهللا عليه وسلم
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   .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

وما ذلك إال ألن علم الغيب من خصائص اهللا سبحانه وتعاىل فمن ادعـاه كفـر     
 وقولـه عـز     )١(﴾ يعلَمها ِإال هو   وِعنده مفَاِتح الْغيِب ال   ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ،بذلك
 : وقوله سـبحانه )٢(﴾قُلْ ال يعلَم من ِفي السماواِت والْأَرِض الْغيب ِإال اللَّه      ﴿ :وجل

﴿                   ـبيالْغ لَـمأَع ـتكُن لَـوو اَء اللَّها شا ِإال مرال ضا وفْعفِْسي نِلن ِلكقُلْ ال أَم
 )٣(﴾ن الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ أَنا ِإال نِذير وبِشري ِلقَـوٍم يؤِمنـونَ            الستكْثَرت مِ 

 وقـال  ، وأنه ال يعلم الغيب    ،هكذا يقول عليه الصالة السالم مبا أمره اهللا أن يبلغ الناس          
غيب وال أَقُولُ لَكُم ِإني     قُلْ ال أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزاِئن اللَِّه وال أَعلَم الْ         ﴿ :عز وجل 

لَكوليس  ، أنه ال يعلم الغيب    : هكذا أمره اهللا أن يبلغ الناس عليه الصالة والسالم         )٤(﴾م 
   .عنده خزائن اهللا وأنه ليس مبلك

 وأن ال يأيت أهلها،     ، وأن يتباعد عنها   ،فالواجب على املسلم أن حيذر هذه الشرور      
 وشفاء األمراض بيد اهللا سـبحانه       ، اهللا جل وعال    فاملوت علمه عند   ،ولو مات مريضا  

 ، عند األطباء  : العالج املباح  ، فليعاجل بالعالج الشرعي   ،وتعاىل ليس بيد زيد وال عمرو     
 أو  ، عند األطباء الذين عرفوا مرضه وشخـصوه       . وعند من يعرفون باخلري    ،وعند القراء 

 ففي كتـاب اهللا شـفاء       ،ضلعند غريهم من القراء املعروفني باخلري من أهل اخلري والف         
  ، )٥(﴾قُلْ هو ِللَِّذين آمنوا هدى وِشفَاٌء﴿ : قال جل وعال،ألمراض كثرية

                                                
  .٥٩سورة األنعام اآلية )١(
  .٦٥سورة النمل اآلية ) ٢(
  .١٨٨سورة األعراف اآلية ) ٣(
  .٥٠ة سورة األنعام اآلي) ٤(
  .٤٤سورة فصلت اآلية ) ٥(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٨٥ -

 وقد ينفع اهللا به  )١(﴾وننزلُ ِمن الْقُرآِن ما هو ِشفَاٌء ورحمةٌ ِللْمؤِمِنني       ﴿ :وقال سبحانه 
الطبيب أو مـن    نفع ذا الدواء من واألمر إىل اهللا جل وعال إن شاء ،من أمراض كثرية  

 ألنه قد انتهى أمر صاحبه وال حيلـة         . وإن شاء جعل هذا املرض سببا للموت       ،القارئ
   .فيه

 وقد مجعوا له كل شيء وفعلوا       ،وقد رقى بعض الصحابة لديغا من رؤساء العرب       
: م فمر عليهم ركب من الصحابة رضي اهللا عنهم فقالوا هل          ،كل شيء لعالجه فلم ينفعه    

 كررهـا   ، وهي احلمد فقط   : فرقاه بعضهم بفاحتة الكتاب    ، نعم :هل منكم راق؟ قالوا   
 فقد عافاه اهللا يف ، وكأنه مل يصب بلدغة،عليه حىت شفاه اهللا وقام كأمنا نشط من عقال       

 وكان املقروء عليـه ممـن      ، فإذا كان القارئ حيمل اإلميان والصدق واإلخالص       .احلال
 وأن اهللا سبحانه هو الذي ، وأنه كالم اهللا   ، ويعلم عظمة القرآن   ،يؤمن باهللا واليوم اآلخر   

 ومـن   ، فإنه يتركب من هذا وهذا من إميان القارئ وإميان املقروء عليـه            ،بيده الشفاء 
 وزوال املـرض  ، والتأثر بالقرآن الكـرمي  ، وإجابة الدعاء  ،صدق هذا وهذا اخلري الكثري    

رأ القـرآن   يقان بكون الساحر أو الكاهن       وال ينبغي أن يغتر اإلنس     ،بإذن اهللا عز وجل   
 فإن الشياطني قد يقرءون القرآن وهم على شيطنتهم وعلى خبثهم،           ، هذا طيب  :ولقفي

 وقـد  ، لعدم إميام به وعدم إسالمهم    .وقد يقرأ الكفار القرآن وال ينفعهم وال يفيدهم       
 عن أيب   ،ينعن حممد بن سري    (:ذكر ابن كثري رمحه اهللا حديثا ثبت يف صحيح البخاري         

 وكلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبفظ زكاة رمـضان فأتـاين آت               :هريرة قال 
  فجعل حيثو من الطعام فأخذته وقلت ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                                
  .٢٥٥سورة البقرة اآلية ) ١(
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قال دعين فإين حمتاج وعلي عيال ويل حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصـبحت              
؟ قال قلت يا رسول اهللا شـكا   ))ل أسريك البارحة  يا أبا هريرة ما فع    (( :فقال النيب 

 ))أما إنه قد كذبك وسـيعود     (( :حاجة شديدة وعياال فرمحته وخليت سبيله قال      
 لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه سيعود فرصدته فجاء            .فعرفت أنه سيعود  

ل حيثو من الطعام فأخذته فقلت ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـا              
دعين فإين حمتاج وعلي عيال ال أعود فرمحته وخليت سبيله فأصـبحت فقـال يل          

؟ قلت يا   ))يا أبا هريرة ما فعل أسريك البارحة      (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
أما إنه قـد كـذبك      (( :رسول اهللا شكا حاجة وعياال فرمحته فخليت سبيله قال        

م فأخذته فقلت ألرفعنك إىل رسول       فرصدته الثالثة فجاء حيثو من الطعا      ))وسيعود
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا آخر ثالث مرات أنك تزعم أنك ال تعود مث تعـود             
فقال دعين أعلمك كلمات ينفعك اهللا ا قلت وما هـي؟ قـال إذا آويـت إىل                 

آليـة   حىت ختتم ا   )١(﴾اللَّه ال ِإلَه ِإال هو الْحي الْقَيوم      ﴿:فراشك فاقرأ آية الكرسي   
فإنك لن يزال عليك من اهللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح فخليت سـبيله           

؟ ))ما فعل أسريك البارحـة    (( :فأصبحت فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
ما (( : يا رسول اهللا زعم أنه يعلمين كلمات ينفعين اهللا ا فخليت سبيله قال             :قلت
 :رأ آية الكرسي من أوهلا حىت ختتم اآليـة     ؟ قال يل إذا آويت إىل فراشك فاق       ))هي
اللَّه ال ِإلَه ِإال هو الْحي الْقَيوم ال تأْخذُه ِسنةٌ وال نوم لَه ما ِفي السماواِت وما            ﴿

             مو ِديِهمأَي نيا بم لَمعِإال ِبِإذِْنِه ي هدِعن فَعشذَا الَِّذي ي نِض مِفي الْأَر   ـملْفَها خ
  وال يِحيطُونَ ِبشيٍء 

                                                
  .٢٥٥سورة البقرة اآلية ) ١(
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               ـوهـا ومِحفْظُه هئُودال يو ضالْأَراِت واومالس هِسيكُر ِسعاَء وا شِعلِْمِه ِإال ِبم ِمن
 ِظيمالْع ِليوقال يل لن يزال عليك من اهللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح           )١(﴾الْع 

أما إنه صدقك وهو    (( :خلري فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      وكانوا أحرص شيء على ا    
ذاك (( : قـال  . ال :؟ قلـت  ))كذوب تعلم من ختاطب من ثالث ليال يا أبا هريـرة          

   . اهـ))شيطان

 أن الشياطني وهكذا نوام وأولياؤهم من الكهنة واملنجمني والرمـالني    :واملقصود
 وعند الناس حىت يومهوا أم ليسوا أهل        ،والعرافني قد يقرءون القرآن كثريا عند العامة      

 وليسوا أهل فساد حىت يأخذوا أموال الناس ويبتزوها بكذم وافترائهم وما ينقلونه          ،شر
 وما يفعلونه من الشرك باهللا وعبادة غريه من الذبح للجن واالستغاثة            ،عن شياطني اجلن  

متعون بـاإلنس حـىت      فإن اجلن يـست    ، إىل غري هذا من واليتهم هلم      ..م والنذر هلم  
   . واإلنس يستمتعون باجلن مبا خيربوم به من أمور الغيب،يعبدوهم من دون اهللا

 وأن يكتفـي    ، وحتذير الناس من ذلك    ،فالواجب احلذر من هذه الباليا وهذه احملن      
 ،من عنده املريض مبا شرع اهللا وأباح من العالج احلسي املعروف عند األطباء املعروفني             

 ومن القـراء    ، فيطلب من األطباء املختصني أن يعاجلوه      ،طبيب خاص به  فكل مرض له    
 واهللا سبحانه هو الـذي      .املعروفني حبسن العقيدة والقراءة على املرضى أن يقرءوا عليه        

 وعليه أن جيتهد بـالتعوذ      ، مث إن املريض نفسه عليه أن يتحصن حبصن اهللا         ،بيده الشفاء 
 بسم اهللا   :يكثر من ذلك صباحا ومساء ويقول      و ،بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق      

  الذي ال يضر مع امسه شيء 

                                                
  .٢٥٥سورة البقرة اآلية ) ١(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٨٨ -

 كل هـذه  ،صباحا ومساء) ثالث مرات(يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم       
 آية الكرسي بعد كل صـالة       : وهكذا قراءة  ،من أسباب السالمة واحلفظ من كل بالء      

 واملعوذتني بعد كل    ، قل هو اهللا أحد    :ءة وقرا ، وقراءا عند النوم   ،بعد األذكار الشرعية  
كل ) ثالث مرات( وقراءا بعد املغرب وبعد الفجر       ،صالة من أسباب العافية والسالمة    

 وهكذا قراءة السور الثالث املـذكورة       ،ذلك من أسباب العافية والسالمة إن شاء اهللا       
قـد كـان إذا    ف،تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلـك ) ثالث مرات (عند النوم   

اشتكى يقرأ السور الثالث املذكورة يف كفيه عند النوم ثالث مرات ميسح يف كل مرة               
 هكـذا جـاء يف      ،بيديه على ما استطاع من جسده بادئا برأسه ووجهـه وصـدره           

 وعلى املريض أن يلجأ إىل اهللا سـبحانه        ،الصحيحني من حديث عائشة رضي اهللا عنها      
 فالعبد يلجأ إىل اهللا ويتضرع إليـه        ،ان ومن كل شر    يسأله العافية من كل شيط     ،دائما

 وهو القادر علـى     ، واهللا سبحانه هو القريب ايب جل وعال       ،دائما ويسأله من فضله   
وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعـوةَ      ﴿ : وهو القائل سبحانه   ،كل شيء 

ِجيبتساِن فَلْيعاِع ِإذَا دونَالددشري ملَّهوا ِبي لَعِمنؤلْي١(﴾وا ِلي و(.   

 وما أخطأه مل يكن ليصيبه،      ،وينبغي للمؤمن أن يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه         
 وهو يعلم أنه    ، مع الدعاء وبذل األسباب املباحة النافعة ويأخذ ا        ،وأن يصرب وحيتسب  

   وقد )٢(﴾لَن يِصيبنا ِإال ما كَتب اللَّه لَناقُلْ ﴿ : قال تعاىل،لن يصيبه إال ما كتب اهللا له

                                                
  .١٨٧سورة البقرة اآلية ) ١(
  .٥١سورة التوبة اآلية ) ٢(
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إنك لن جتد طعم اإلميان حىت       (:ثبت عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أنه قال البنه          
 ، وما أخطأك مل يكن ليـصيبك      ، وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك       ،تؤمن بالقدر 

   .)جفت األقالم وطويت الصحف

 وأنه لن يصيبه إال     ، مع اإلميان بأن قدر اهللا نافذ      ،ويفعلهافاملؤمن يتعاطى األسباب    
 وال مينعـه    ، مستريح البال  ، مستريح النفس  ، حىت يكون مطمئن القلب    ،ما كتب اهللا له   

 وأما التنجيم فإنه أيضا شعبة مـن        .ذلك من تعاطي األسباب الشرعية واحلسية املباحة      
 قال فيه النيب صـلى اهللا       ،وذين وهو من عمل العرافني واملشع     ،شعب دعوى علم الغيب   

 .))من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد مـا زاد             (( :عليه وسلم 
 إذا صادف امسك أو اسم أمك أو اسم أبيك نـوء            : ويقول ،واملنجم يلبس على الناس   

 أعطين امسك واسم أمك     : ورمبا شبه على الناس فقال     ،كذا ونوء كذا جرى كذا وكذا     
 فإذا توافقت األمساء على ما يزعم       - بزعمه أنه ينظر يف النجوم       -يك وأنا أنظر    واسم أب 

 وكله من التلبـيس     ، وكل هذا من اخلرافات والباطل     ،يكون كذا ويقع كذا ويقع كذا     
 وقد يصادف القدر حاجة شـخص فـيظن         ،على الناس حىت يأخذوا أمواهلم بغري حق      

 وقد يكـون  ،ذا الكاهن حصل هذا األمراملسكني أنه بأسباب هذا املنجم أو بأسباب ه      
وصف لشخص دواء آخر غري ما يزعمه عن النجوم والتنجيم من األدويـة املعروفـة،               
واليت يعرفها هلذا املرض فيظن املريض أنه حصل له الشفاء بأسباب دعوى هذا املـنجم               

   . أو غري ذلك، أو من أسباب تعاطيه النظر يف النجوم،علم الغيب

ود الشفاء يف بعض األحيان بعد إتيان الكهان أو املـنجمني أو             إن وج  :فاحلاصل
   ،الرمالني أو غريهم ال يدل على صحة ما هم عليه
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 قد يأتون إىل الصنم ويسألونه فيقع هلـم مـا أرادوا      ،فاملشركون أنفسهم عباد األصنام   
  أو بواسطة الشياطني فصارت    ،بإذن اهللا عز وجل صدفة وحلكمة أرادها اهللا جل وعال         

 ، واجلين الذي عنده ما فعل شـيئا       ، فالصنم ما فعل شيئا    ،ابتالء وامتحانا ال من الصنم    
 وهذا البالء يزول بعد ما جاء هذا املسكني         ،ولكن قد يوافق القدر أن هذا املرض يزول       

 من غري أن يكون ذلـك مـن   ، فيقع ذلك ابتالء وامتحانا،إىل الصنم وسأله أو ذبح له     
 فيقع للمـشركني    ، أو غري ذلك   ، أو من عمل اجلن    ،الصنم أو من عمل     ،عمل الساحر 

   .أشياء تغريهم بأصنامهم حىت يعبدوها من دون اهللا

 أو الكهنـة    ،فال ينبغي للعاقل أبدا أن يغتر مبا يقع على أيدي هـؤالء املـنجمني             
 وملا سئل النيب صلى اهللا   ،ال يصدقهم ن   بل جيب أن يبتعد عنهم وأ      ،والعرافني أو السحرة  

 ))هي من عمل الشيطان   (( :وسلم عن النشرة وهي حل السحر عن املسحور قال        عليه  
 ، ألنه حيله بدعاء غـري اهللا      ؛ حل السحر على يد الساحر، هو من عمل الشيطان         :يعين

 ، ولكن حل السحر إذا كان باألدوية املباحـة ، وعمل ما حرمه اهللا    ،واالستغاثة بغري اهللا  
 أو من طريق القـراء      ،ن طريق األطباء املختصني    م . والدعاء الشرعي  ،والرقية الشرعية 

 وقد صحت السنة عـن      ، وال بأس به   ،املعروفني حبسن العقيدة أمر أباحه اهللا جل وعال       
 مثل قوله صلى    ، بل على استحبابه   ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا يدل على جوازه         

ما (( : صلى اهللا عليه وسلم     وقوله ))عباد اهللا تداووا وال تداووا حبرام     (( :اهللا عليه وسلم  
 وقوله صلى اهللا عليـه  ))أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله    

 واهللا ويل   .واألحاديث يف هذا الباب كثرية     ))ال بأس بالرقى ما مل تكن شركا      (( :وسلم
   .التوفيق
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  أسئلة وأجوبة تتعلق بالسحر والكهانة والتنجيم وغريها
  ؟الونرممن هم ال

   ؟ من هم الرمالون:١س
 هم الذين يضربون يف التراب وخيطون خطوطا ورمبا يضعون عليها        :الون الرم :١ج

 أو يـصري كـذا   ، إنه يقع كذا أو يقع كذا: ويقولون،ودعا أو حجارة أو كذا أو كذا  
 وال جيوز   ، وذلك باطل  ، يشبهون بذلك على الناس ويدعون به علم الغيب        ،ويصري كذا 

 بل جيب على والة األمر منعهم من ذلك وعقـام مبـا             ،م عليه وال تصديقهم   إقراره
 عن النيب صـلى     ، وقد روى اإلمام أمحد رمحه اهللا بإسناد حسن        ،يقتضيه الشرع املطهر  

 ، زجر الطري  : والعيافة ))إن العيافة والطرق والطرية من اجلبت     (( :اهللا عليه وسلم أنه قال    
 ، يكون كذا ويكون كـذا :ذا مر م الغراب ينعق قالوا إ،كما تفعل العرب يف اجلاهلية   

ارا مشوها أو دابة مشوهة أو إنسانا مشوها تطريوا ـذا ورجعـوا عـن               أو رأوا مح  
   . هذه من عيافة اجلاهلية،حاجام

 ورمبـا حفـروا     ، خيطون يف الرمل ويف التراب     ، هو اخلطوط يف األرض    :والطرق
 أنه ذا يكـون كـذا وكـذا         :نوى يزعمون  ورمبا وضعوا ودعا أو حجرا أو        ،أشياء

 وعلى كل ما    ، وعلى السحر  ، ويطلق على الصنم   ، هو الشيء الذي ال خري فيه      :واجلبت
   .ال خري فيه

  ما املقصود بالرقم يف حديث إال رقما يف ثوب 

 مـا   ))إال رقما يف ثـوب    (( : جاء يف بعض كتب فضيلتكم عن التصوير       :٢س
  أم هو معىن آخر؟  هل هو الصورة ،املقصود بالرقم
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   : فسر العلماء رمحهم اهللا الرقم بأمرين:٢ج
 فهذا ، أنه الصورة اليت تكون يف البسط وحنوها مما يداس وميتهن كالوسائد  :أحدمها

 ، العفو عن اسـتعماله    : واملقصود ،معفو عنه ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم عفا عنه         
   .أما التصوير فال جيوز

 فإن النقوش يف الثياب ال      ،اليت تكون يف الثياب من غري الصور       أنه النقوش    :والثاين
 ملـا  . إمنا احملرم صورة ما له روح من آدمي أو غريه     ،تضر وليس حكمها حكم الصورة    

ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه دخل يوما على عائشة ورأى ثوبا فيـه صـورة        
القيامة ويقال هلم أحيـوا  إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم      (( :فغضب وهتكه وقال  

 قالت عائشة فجعلت منه وسادتني يرتفق ما النيب صلى اهللا عليه وسـلم              ))ما خلقتم 
 عن النيب صلى اهللا عليـه       ،وخرج النسائي بإسناد صحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه         

وسلم أنه كان على موعد مع جربائيل عليه السالم فتأخر عنه فخرج إليه ينتظره فقـال        
ربائيل إن يف البيت متثاال وسترا فيه صورة وكلبا فمر برأس التمثال أن يقطع حـىت          له ج 

يكون كهيئة الشجرة ومر بالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطئان ومر بالكلب             
 :أن خيرج ففعل النيب صلى اهللا عليه وسلم فدخل جربائيل عليه السالم قال أبو هريـرة               

   . البيت أدخله احلسن أو احلسنيوكان الكلب جروا حتت نضد يف
  هل الساحر يقوم بسحر أعني اجلالسني معه أم يتعدى سحره 

 كالذي يقوم بسحب السيارة بشعرة مـن        ، مسعنا أن من السحر اخلداع     :٣س
 أم يتعدى سحره إىل أعني      ، فهل الساحر يقوم بسحر أعني اجلالسني معه فقط        ،شعره

ا نشاهد يف منازلنا وعرب شاشات التلفـاز        احلاضرين معه وغري احلاضرين؟ ذلك ألنن     
  من يقوم بسحب 
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 وحنن مل نكن جبواره حىت يسحر أعيننا فعلى أي شيء يـدل             ،سيارة بشعره أو بفمه   
   .ذلك؟ جزاكم اهللا خريا

 وقد يكـون هنـاك مـن     ، الساحر يسحر املشاهدين الذين يشهدون عمله      :٣ج
 فهم يروننا   ،شياطني الذين يساعدونه  يساعده يف هذه العملية وال يراه املشاهدون من ال        

 وقد يكون سحر العني مبا فعل من الشعوذة مثل من خيرج من جيبه أو فمه                ،وال نراهم 
 كما قال اهللا عز وجل      ، واألمر خبالف ذلك   ،طائرا أو بيضة أو غري ذلك يف أعني الناس        

حروا أَعـين النـاِس     قَالَ أَلْقُوا فَلَما أَلْقَوا س    ﴿ :يف سحرة فرعون يف سورة األعراف     
قَالُوا يا موسى ِإمـا أَنْ  ﴿ : وقال يف سورة طه )١(﴾واسترهبوهم وجاُءوا ِبِسحٍر عِظيمٍ   

                ِه ِمنلُ ِإلَييخي مهِعِصيو مالُهلْ أَلْقُوا فَِإذَا ِحبأَلْقَى قَالَ ب نلَ مكُونَ أَوا أَنْ نِإمو لِْقيت
  .)٢(﴾حِرِهم أَنها تسعىِس

 ،وقد يكون ذلك فيما جيره من األثقال بشعرة أو شعرتني مما ساعده فيه الشياطني             
 بل هلم طـرق أخـرى       ، ولكنهم جيروا معه ويساعدونه وهم ال يرون       ،وهم ال يرون  

 ، وهم يفعلون الشيء الذي يساعد أولياءهم من اإلنس        ،مكنهم اهللا منها حبيث ال نراهم     
يا بِني آدم ال يفِْتننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج أَبـويكُم          ﴿ :ا قال اهللا سبحانه وتعاىل    كم

ِمن الْجنِة ينِزع عنهما ِلباسهما ِليِريهما سوآِتِهما ِإنه يراكُم هو وقَِبيلُه ِمن حيـثُ ال               
لْنعا جِإن مهنورونَتِمنؤال ي اَء ِللَِّذينِليأَو اِطنيي٣(﴾ا الش(.  

   .نسأل اهللا العافية

                                                
  .١١٦سورة األعراف اآلية ) ١(
  .٦٦ – ٦٥سورة طه اآليتان ) ٢(
  .٢٧سورة األعراف اآلية ) ٣(
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  ؟هل يعاجل املسلم نفسه بنفسه بالقراءة والنفث يف املاء

   هل ميكن للمسلم أن يعاجل نفسه بنفسه بالقراءة والنفث يف املاء؟ :٤س

) ثالث مرات(ه  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أحس مبرض ينفث يف يدي     :٤ج
 وميسح ما يف كل مرة ما استطاع من جـسده           ،)املعوذتني(و  ) قل هو اهللا أحد   (ب  

 كما أخـربت بـذلك      ، بادئا برأسه ووجهه وصدره    ،عند النوم عليه الصالة والسالم    
 : ورقاه جربائيل ملا مرض يف املـاء بقولـه        ،عائشة رضي اهللا عنها يف احلديث الصحيح      

 ، من شر كل نفس أو عني حاسد اهللا يشفيك ،ل شيء يؤذيك   من ك  ،بسم اهللا أرقيك  ((
   . وهذه الرقية مشروعة ونافعة،)ثالث مرات ())بسم اهللا أرقيك

 وأمر بـصبه    ،وقد قرأ صلى اهللا عليه وسلم يف ماء لثابت بن قيس رضي اهللا عنه             
 إىل غري هذا من أنواع الرقية       ... كما روى ذلك أبو داود يف الطب بإسناد حسن         ،عليه

 ومن ذلك أنه صلى اهللا عليه وسـلم رقـى   ،اليت وقعت يف عهده عليه الصالة والسالم      
 ال شـفاء    ، واشف أنت الشايف   ، أذهب البأس  ،اللهم رب الناس  (( :بعض املرضى بقوله  

  .)) شفاء ال يغادر سقما،إال شفاؤك
  هل اإلنسان مسري أم خمري

   هل اإلنسان مسري أو خمري؟ :٥س
 ، فهو مسري وميسر حبسب ما مضى من قدر اهللا، وخمري اإلنسان مسري وميسر   :٥ج

فإن اهللا قدر األقدار وقضى ما يكون يف العامل قبل أن خيلق السماء واألرض خبمـسني                
 : كما قال عز وجل    ، وسبق علمه بكل شيء    ، قدر كل شيء سبحانه وتعاىل     ،ألف سنة 

  ِإنا كُلَّ ﴿
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ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي الْأَرِض وال ِفـي         ﴿ : وقال سبحانه  ،)١(﴾شيٍء خلَقْناه ِبقَدرٍ  
ما ﴿ : وقال عز وجل يف كتابه العظيم      ،)٢(﴾أَنفُِسكُم ِإال ِفي ِكتاٍب ِمن قَبِل أَنْ نبرأَها       

  .)٣(﴾أَصاب ِمن مِصيبٍة ِإال ِبِإذِْن اللَِّه
ل مسري وميسر ملا     وك ،فاألمور كلها قد سبق ا علم اهللا وقضاؤه سبحانه وتعاىل         

 : وقال سبحانه  )٤(﴾الَِّذي يسيركُم ِفي الْبر والْبحرِ    هو  ﴿ : كما قال سبحانه   ،خلق له 
فَأَما من أَعطَى واتقَى وصدق ِبالْحسنى فَسنيسره ِللْيسرى وأَما من بِخلَ واستغنى            ﴿

  نى فَسنسِبالْح كَذَّبى ورسِللْع هرسإن اهللا  (( : وقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم       )٥(﴾ي
قدر مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة وعرشه علـى              

   . أخرجه مسلم يف صحيحه))املاء
 فاإلنسان ميسر ومسري مـن  ، اإلميان بالقدر خريه وشره:ومن أصول اإلميان الستة 

 كمـا قـال     ، ال خيرج عن قدر اهللا     ،ا خلق له على ما مضى من قدر اهللا        هذه احليثية مل  
 وهو خمري أيضا من جهة ما أعطاه        )٦(﴾هو الَِّذي يسيركُم ِفي الْبر والْبحرِ     ﴿ :سبحانه

 ولكـن  ، فكل إنسان له عقل إال أن يسلب كاـانني  ،اهللا من العقل واإلرادة واملشيئة    
ان عنده العقل فهو خمري يستطيع أن يعمل اخلري والشر، قـال             فمن ك  ،األصل هو العقل  

 وقـال جـل     )٧(﴾ِلمن شاَء ِمنكُم أَنْ يستِقيم وما تشاُءونَ ِإال أَنْ يشاَء اللَّه          ﴿ :تعاىل
  .)٨(﴾تِريدونَ عرض الدنيا واللَّه يِريد الْآِخرةَ﴿ :وعال

                                                
  .٤٩ القمر االية سورة) ١(
  .٢٢سورة احلديد اآلية ) ٢(
  .١١سورة التغابن اآلية ) ٣(
  .٢٢سورة يونس اآلية ) ٤(
  .١٠ – ٥سورة الليل اآليات ) ٥(
  .٢٢سورة يونس اآلية ) ٦(
  .٢٩ – ٢٨يتان سورة التكوير اآل) ٧(
  .٦٧سورة األنفال االية ) ٨(
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 : كما قال تعاىل،م فاعلون حقيقة واهللا خالق أفعاهلم وه، وهلم مشيئة ،فللعباد إرادة 
 وقال  )٢(﴾ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما يصنعونَ    ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ    ﴿

 واهللا سبحانه هـو  ، فالعبد له فعل وله صنع وله عمل)٣(﴾ِإنه خِبري ِبما تفْعلُونَ   ﴿ :تعاىل
فَمن شاَء ذَكَره وما يذْكُرونَ ِإال      ﴿ : وقال عز وجل   ، وخالق فعله وصنعه وعمله    خالقه

  اَء اللَّهشاُءونَ ِإال أَنْ          ﴿ : وقال سبحانه  )٤(﴾أَنْ يـشا تمو ِقيمتسأَنْ ي كُماَء ِمنش نِلم
الَِمنيالْع بر اَء اللَّهش٥(﴾ي(.  

 ، وله اختيار وهلذا كلـف     ، وله صنع  ، وله عمل  ،ادة وله إر  ،فكل إنسان له مشيئة   
 ، مأمور بفعل الواجبات   ،فهو مأمور بطاعة اهللا ورسوله، وبترك ما ى اهللا عنه ورسوله          

 ولـه   ، فهو مأمور ذه األشياء    ، مأمور بأن يعدل مع إخوانه وال يظلم       ،وترك احملرمات 
 ، وهـو الـسارق    ،هو الزاين  و ، وهو الصائم  ، وله إرادة فهو املصلي    ، وله اختيار  ،قدرة

   . وهو الشارب، هو اآلكل،وهكذا يف مجيع األفعال

 فهو خمري من هـذه  ، ألن له اختيارا وله مشيئة؛فهو مسئول عن مجيع هذه األشياء     
 مسري من جهة ما     ، فهو ميسر وخمري   ، ألن اهللا أعطاه عقال وإرادة ومشيئة وفعال       .احليثية

 إذا  )٦(﴾ِإنا ِللَِّه وِإنا ِإلَيِه راِجعـونَ     ﴿ :لقدر فيقول  فعليه أن يراعي ا    ،مضى من قدر اهللا   
   وعليه أن ، يتعزى بقدر اهللا، قدر اهللا وما شاء فعل: ويقول،أصابه شيء مما يكره

                                                
  .٥٣سورة النور اآلية ) ١(
  .٣٠سورة النور اآلية ) ٢(
  .٨٨سورة النمل اآلية ) ٣(
  .٥٦ – ٥٥سورة املدثر اآليتان ) ٤(
  .٢٩ – ٢٨سورة التكوير اآليتان ) ٥(
  .١٥٦سورة البقرة اآلية ) ٦(
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 وبـأداء  ، بأداء األمانـة ، وبترك ما حرم اهللا،جياهد نفسه وحياسبها بأداء ما أوجب اهللا     
 وخمري من جهة ما أعطـاه     ،ر من جهة قدر اهللا     فهو ميس  ، وبالنصح لكل مسلم   ،احلقوق

 وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ،اهللا من العقل واملشيئة واإلرادة واالختيار     
 فقـال  ))ما منكم من أحد إال وقد علم مقعده من اجلنة ومقعده من النـار            (( :أنه قال 

 :عليه الصالة والـسالم بعض الصحابة رضي اهللا عنهم ففيم العمل يا رسول اهللا؟ فقال          
اعملوا فكل ميسر ملا خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل               ((

فَأَمـا  ﴿ : مث تال عليه الصالة والسالم قوله تعاىل))الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة 
      رسِللْي هرسينى فَسنسِبالْح قدصقَى واتطَى وأَع نى        منغـتاسِخـلَ وب ـنا مأَمى و

 ، واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كـثرية       )١(﴾وكَذَّب ِبالْحسنى فَسنيسره ِللْعسرى   
   . واهللا ويل التوفيق.وكلها تدل على ما ذكرنا

  مصري من مل يتبلغ باإلسالم يوم القيامة

 باعتباره مل يتبلغ ومل يعرف      ،امة ما هو مصري من مل يتبلغ باإلسالم يوم القي         :٦س
  اإلسالم؟ 

 هذا حكمه حكم أهل الفترة الذين مل تبلغهم رسالة الرسل عليهم الـصالة              :٦ج
 فمن جنح منـهم     : وقد جاء يف األحاديث الصحيحة إم ميتحنون يوم القيامة         ،والسالم

يف  فمن مل تبلغه دعوة اإلسالم ممن يكـون نـشأ            ، ومن عصى دخل النار    ،دخل اجلنة 
 مثال يف أطراف أمريكا أو شواطئ إفريقيـا    ، كما يف زماننا   ،جاهلية بعيدة عن املسلمني   

  البعيدة عن 

                                                
  .١٠ -٥سورة الليل اآليات ) ١(
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 فهذا ميتحن يوم القيامـة،  ، أو ما أشبه ذلك من اجلهات اليت مل يبلغها اإلسالم  ،اإلسالم
 ، وإن عصى دخل النار    ، فإن أجاب األمر وأطاع دخل اجلنة      :يؤمر وينهى يف ذلك اليوم    

يف آخـر  ) طريق اهلجـرتني ( ابن القيم رمحه اهللا هذا املعىن يف كتابه : بسط العالمة  وقد
 وبني كالم أهل العلم، وذكر  ، وأطال يف هذا   ،)طبقات املكلفني  (:الكتاب يف حبث مساه   

   .األحاديث الواردة يف ذلك
لغ  أو إنسان ب   ، لكونه بعيدا عن اإلسالم واملسلمني     .فاإلنسان الذي مل تبلغه الدعوة    
 وكأوالد املشركني إذا ماتوا صغارا بني املـشركني         ،وهو جمنون أو معتوه ليس له عقل      
 ، كلهم ميتحنون يوم القيامة فمن أجاب دخل اجلنة        ،يف أحد أقوال أهل العلم يف شأم      

   . نسأل اهللا السالمة،ومن عصى دخل النار
 أم من أهـل     :والقول الصواب يف أوالد املشركني إذا ماتوا صغارا قبل التكليف         

   .اجلنة لصحة األحاديث الدالة على ذلك
  حكم لعب الورق والشطرنج والكريم

   ما هو حكم لعب الورق والشطرنج والكريم؟ :٧س
 لكوا من آالت اللهو الصادة عن ذكر اهللا         . حكم اللعب ذه األشياء املنع     :٧ج

 ،هي وتصد عن اخلـري     وهذا هو املعروف عند أهل العلم؟ ألا تشغل وتل         ،وعن الصالة 
 وقد تشغلهم عن مـا أوجبـه اهللا         ،وفيها مغالبة قد تفضي إىل شر عظيم بني الالعبني        

   .عليهم
  حكم شرب الدخان والشيشة

   ما هو حكم شرب الدخان والشيشة؟ :٨س

 فـاهللا   ، حكم ذلك أا من احملرمات ملا فيها من اخلبث واألضرار الكـثرية            :٨ج
  طيبات وحرم عليهم سبحانه إمنا أباح لعباده ال
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يسأَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَهم قُلْ     ﴿ : كما قال جل وعال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم         ،اخلبائث
  اتبالطَّي ِحـلُّ  ﴿ : وقال سبحانه يف وصف نبيه صلى اهللا عليه وسلم         )١(﴾أُِحلَّ لَكُميو

  .)٢(﴾لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ
 ملا فيهـا مـن      . بل كلها من اخلبائث    ،فجميع أنواع التدخني ليست من الطيبات     

 ، واحلذر منها  ، فالواجب تركها  . فليست من الطيبات اليت أباحها اهللا      ،األضرار الكثرية 
 أن  : فينبغي للمؤمن  ،وجهاد النفس يف ذلك؛ ألن النفس أمارة بالسوء إال من رحم اهللا           

   .ه من هذه اخلبائث وغريهاجياهد نفسه يف ترك ما يضر
  حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب

 هل جيوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه             :٩س
  لون ذهب؟ 

 أما الرجل فال جيوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب ، جيوز ذلك للنساء   :٩ج
أحل الذهب واحلرير إلناث أميت     (( :أو مطلية بالذهب؟ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        

 . تركها: تشبه الذهب وليست ذهبا فاألوىل للرجل ت أما إن كان   ))وحرم على ذكورها  
   .صيانة لعرضه عن التهمة مبخالفة الشرع املطهر

  أفضل العلوم لزكاة النفوس يف الدنيا واآلخرة

 ما هو أفضل العلوم لزكاة النفوس يف الدنيا واآلخرة الواجـب علـى     :١٠س
  املسلم االلتزام به؟ 

   ، توحيد اهللا سبحانه: أفضل العلوم لزكاة النفوس:١٠ج

                                                
  . ٤سورة املائدة اآلية ) ١(
  .١٥٧سورة األعراف اآلية ) ٢(
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 - ١٠٠ -

 ، واإلخالص له  ، توحيد اهللا  : وأصلها ، وطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم      ،وطاعته
 ، وترك عبـادة مـا سـواه   ،وحتقيق معىن ال إله إال اهللا بإخالص العبادة هللا وحده        

 ،وامر من الصالة والزكاة وغـري هـذا        مث بقية األ   ،واإلخالص له يف كل األعمال    
ة الناس باخللق احلسن واحللم والصرب واجلود والكـرم         ق مع خمال  ،وترك ما حرم اهللا   

الرب حسن  (( : يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ، هكذا يكون املؤمن   ،وكف األذى 
 يعـين يف    -أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة       (( : ويقول صلى اهللا عليه وسلم     ))اخللق
 ملن ترك املراء وإن كان حمقا وأنا زعيم ببيت يف وسط اجلنة ملـن               -حي اجلنة ضوا

 ))ترك الكذب وإن كان مازحا وأنا زعيم ببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقـه               
 والبعـد عـن     ، واملبادرة إىل اخلـريات    ، والكرم، وحسن اخللق   ، واجلود ،فاحللم

العظيمة الـيت تزكـي      كل هذا من األخالق      ، واحلرص على نفع الناس    ،السيئات
 بطاعة اهللا وطاعـة     : أي )١(﴾قَد أَفْلَح من زكَّاها   ﴿ : كما قال عز وجل    ،النفوس

وقَد خـاب   ﴿ ، ونفع الناس ورمحتهم   ،رسوله صلى اهللا عليه وسلم واتباع شريعته      
  . باملعاصي واملخالفات واهللا ويل التوفيق: أي)٢(﴾من دساها

                                                
  .٩سورة الشمس اآلية ) ١(
  .١٠سورة الشمس اآلية ) ٢(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١٠١ -

   املشاركني يف ندوةتعليق على آراء العلماء
  )١()السحرة واملشعوذين(

علق مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكة ورئيس هيئـة                
كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء على آراء العلماء املشاركني يف الندوة اليت             

   : واملشعوذين بقوله تركي بن عبد اهللا بالرياض حول السحرة:عقدت جبامع اإلمام

مسعنا مجيعا هذه الندوة املباركة العظيمة املفيدة يف شأن السحر والـسحرة مـن              
 والشيخ إبراهيم بن عبد اهللا الغيـث،  ، الشيخ يوسف بن حممد املطلق :أصحاب الفضيلة 

 وأوضحوا الكثري من شأن السحر      ، ولقد أجادوا وأفادوا   ،والشيخ عمر بن سعود العيد    
 - أيـضا  - وأوضحوا   ، وعظيم ضررهم  ، وطرقهم املنحرفة  ،اهلم اخلبيثة  وأعم ،والسحرة

 وزادنـا   ، فجزاهم اهللا خريا وضـاعف مثوبتـهم       ،من شرهم  شيئا من العالج والتوقي   
   . ونفعنا مجيعا مبا مسعنا وعلمنا،وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا

 وهم موجـودون مـن قـدمي        ،ال شك أن السحرة شرهم عظيم وخطرهم كبري       
 وقد استعان م يف حماربة ما جاء به موسى عليـه            ، فقد كانوا يف عهد فرعون     ،لزمانا

 وهدى اهللا   ، وأظهر موسى عليهم   ، فأبطل اهللا كيدهم   ، ومجعهم لذلك  ،الصالة والسالم 
 .السحرة فأسلموا؛ ملا رأوا من اآليات العظيمة اليت جاء ا موسى عليه الصالة والسالم             

  ا ِإلَى موسى أَنْ أَلِْق عصاك فَِإذَا ِهي تلْقَف ما وأَوحين﴿ :قال تعاىل

                                                
  . هـ٢٠/١١/١٤١٥ ليوم اخلميس )١١٧٠٢(نشرت يف جريدة املدينة املنورة يف العدد ) ١(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١٠٢ -

   .)١(﴾يأِْفكُونَ فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ

وقَالَ ِفرعونُ ائْتوِني ِبكُلِّ ساِحٍر عِليٍم فَلَما جاَء السحرةُ قَالَ لَهم موسى أَلْقُوا       ﴿
   متا أَنلْقُونَم٢(﴾م(  ﴿            نحـا لَـننَ ِإنـوعِة ِفرقَالُوا ِبِعـزو مهِعِصيو مالَها ِحبفَأَلْقَو
 وقال تعاىل ، أن السحرة استعان م اخلبيث فرعون على موسى    : فاملقصود )٣(﴾الْغاِلبونَ

نَ أَولَ من أَلْقَى قَالَ بلْ أَلْقُوا  قَالُوا يا موسى ِإما أَنْ تلِْقي وِإما أَنْ نكُو        ﴿ :يف سورة طه  
  .)٤(﴾فَِإذَا ِحبالُهم وِعِصيهم يخيلُ ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم أَنها تسعى

 وأن ،فاآليات الكرميات وما جاء يف معناها تبني أن السحر له وجود وله حقيقة    
   .السحرة يستعملون سحرهم فيما يضر الناس

 واهللا جل وعال هو القادر      ، وعدم تصديقهم  ، وعدم إتيام  ،ذر منهم فالواجب احل 
ومـا  ﴿ : كمل قال جل وعال   ،على إبطال سحرهم وال يضرون أحدا إال بإذنه سبحانه        

 ال يكون يف هذا ، فكل شيء بإذنه جل وعال)٥(﴾هم ِبضارين ِبِه ِمن أَحٍد ِإال ِبِإذِْن اللَّهِ      
 وال يكون يف ملكـه مـا ال         ،هو مدبر األمور سبحانه وتعاىل     ف ،العامل شيء بغري علمه   

ونبلُـوكُم ِبالـشر    ﴿ .. فله احلكمة البالغة فيما يقع يف هذا العامل من خري وشر           ،يريد
  .)٦(﴾والْخيِر ِفتنةً وِإلَينا ترجعونَ

   كما حذر منهم ،والنيب الكرمي عليه الصالة والسالم حذر منهم
                                                

  .١١٨ – ١١٧سورة األعراف اآليتان ) ١(
  .٨٠ – ٧٩سورة يونس اآليتان ) ٢(
  .٤٤سورة الشعراء اآلية ) ٣(
  .٦٦ – ٦٥سورة طه اآليتان ) ٤(
  .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ٥(
  .٣٥سورة األنبياء االية ) ٦(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١٠٣ -

قُلْ أَعوذُ ِبرب ﴿ : وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل    ، وأبان شرهم  ،وعال يف كتابه العظيم   اهللا جل   
 : وهـن  )١(﴾الْفَلَِق ِمن شر ما خلَق وِمن شر غَاِسٍق ِإذَا وقَب وِمن شر النفَّاثَاِت ِفي الْعقَدِ              

 فيتم ما أردن بإذن اهللا وقد ،طلة ويقلن ما لديهن من الكلمات البا،الساحرات ينفثن يف العقد 
 عن النيب   ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه      ، فقد روى النسائي   ،ال يتم ذلك إذا مل يرد اهللا ذلك       

من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سـحر ومـن سـحر فقـد        (( :صلى اهللا عليه وسلم قال    
ا تتلُو الـشياِطني    واتبعوا م ﴿ :وقد أبان اهللا جل وعال السحرة يف قوله جل وعال         ،))أشرك

رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر اِطنييالش لَِكنانُ وملَيس ا كَفَرمانَ وملَيلِْك سلَى م٢(﴾ع(.  
وما أُنِزلَ علَـى الْملَكَـيِن      ﴿ : قال سبحانه  ،فجعل تعليم السحر من أعمال الكفر     

   و وتارمو وتاراِبلَ هِبب          كْفُرةٌ فَال تنِفت نحا نمقُوال ِإنى يتٍد حأَح اِن ِمنلِّمعا يفدل  )٣(﴾م 
 فمن أراد اهللا أن     )٤(﴾وما هم ِبضارين ِبِه ِمن أَحٍد ِإال ِبِإذِْن اللَّهِ        ﴿ أن تعلمه كفر     :ذلك على 

 فالضرر عظـيم نعـوذ    )٥(﴾ال ينفَعهم ويتعلَّمونَ ما يضرهم و   ﴿ ،ينضر بذلك أصابه الضرر   
 . من حظ وال نصيب    : أي )٦(﴾ولَقَد عِلموا لَمِن اشتراه ما لَه ِفي الْآِخرِة ِمن خالقٍ         ﴿ ،باهللا

ولَو ﴿ : مث قال سبحانه)٧(﴾ولَِبئْس ما شروا ِبِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ﴿.نسأل اهللا العافية  
  فدل على أنه ضد اإلميان،)٨(﴾نهم آمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ ِمن ِعنِد اللَِّه خير لَو كَانوا يعلَمونَ  أَ

 والتقرب إليهم مبا    ، وما ذلك إال أم يتوصلون لسحرهم بعبادة الشياطني        ،ضد التقوى 
  يريدون من ذبح ونذر وسجود 

                                                
  .٤ – ١سورة الفلق اآليات ) ١(
  .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ٢(
  .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ٣(
  .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ٤(
  .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ٥(
  .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ٦(
  .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ٧(
  .١٠٣سورة البقرة اآلية )٨(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١٠٤ -

 فيساعدوم علـى مـا   ،ني بعبادم من دون اهللا فالسحرة يتقربون للشياط   ،وغري ذلك 
   .يريدون من الضرر بالناس بكسب الدنيا

 وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه       ، ومن سؤاهلم  ،فالواجب على كل مسلم احلذر منهم     
 كما يف الصحيحني أنه صلى      - املهلكات : يعين - أن السحر من السبع املوبقات       :وسلم

 : قلنا وما هن يـا رسـول اهللا؟ قـال   ))ا السبع املوبقات  اجتنبو(( :اهللا عليه وسلم قال   
الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم               ((

 مث  ، فأعظمها الشرك بـاهللا    ))والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات      
بعبادة الشياطني والتقرب إليهم مبن     والسحر من الشرك؛ ألنه ال يتوصل إليه إال          ،السحر

   .يرضون به ومبا يريدون من ذبح ونذر وسجود وغري ذلك

 أـم  : واهللا بـني - ومل يتعرض املشايخ للتخييل  -وقد يكون سحرهم بالتخييل     
يخيلُ ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم أَنهـا    ﴿ : كما قال جل وعال يف سورة طه       ،أيضا خييلون للناس  

 وعصي كذلك   ، فهم قد خييلون للناس بإلقاء حبال يظنون أا حيات تسعى          )١(﴾تسعى
 فلما ألقى موسى عصاه التقفتها وذهبت       ،خييل للناظر أا حيات وإمنا هي ختييل لألعني       

 فلما رآها السحرة آمنوا وخروا سجدا مؤمنني مبا جاء به موسى            ،ذه احلبال والعصي  
قَالُوا لَن نؤِثرك علَى ما جاَءنا      ﴿فرعون مل يبالوا به      وملا توعدهم    ،عليه الصالة والسالم  

ِمن الْبيناِت والَِّذي فَطَرنا فَاقِْض ما أَنت قَاٍض ِإنما تقِْضي هِذِه الْحياةَ الدنيا ِإنا آمنا               
  .)٢(﴾ ِمن السحِر واللَّه خير وأَبقَىِبربنا ِليغِفر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيِه

                                                
 .٦٦سورة طه اآلية ) ١(
 .٧٣ – ٧٢ن سورة طه اآليتا) ٢(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١٠٥ -

 أن السحرة قد يستعملون أشياء يغريون ا احلقائق بإذن اهللا عز وجل،             :فاملقصود
 وقد خييلون ختييال فرياه الرائي على غري   ، من طعام وشراب وغري ذلك     :من أعمال كثرية  

 وقد خييل أنه خرج مـن  ،شي خييلون له أشياء فريى احلبل أو العصا حية مت       ،ما هو عليه  
 يلـبس  ، كله ختييل  ،فمه طيور أو حيات أو عقارب خيرجها من جوفه وليس له حقيقة           

 ومن ذلك أم خييلون إليه قبح صـورة امرأتـه حـىت             ،عليه مبا يصنعون من التخييل    
 إىل  ... أو خييل إليها قبح صورته إذا أقبل عليها حىت تكرهه وتبغضه           ، ويبغضها ،يكرهها
 سواء بأعماهلم الـشيطانية الـيت       ، كل سحرهم كفر   ، وكله كفر  ،ا مما يفعلون  غري هذ 

 خييـل   ، أو بالتخييل الذي خييل إىل الشخص أنه خالف ما هو عليه           ،يضرون ا الناس  
 وخييل إليها أن زوجها     ، وخييل أن زوجها أسود بعد ما كان أبيض        ،إليه أنه حيوان قبيح   

 فعنـد   ،ا كذا وأا كذل بسبب عمل السحرة       وهو خييل إليه أ    ،مريض إىل غري ذلك   
   .ذلك تقع البغضاء والعداوة والفرقة

 وقد مسعـت    ، وأن يبتعد عن سؤاهلم    ، أن حيذر هؤالء   :فالواجب على كل مسلم   
   أمك من هي؟ :فيما ذكره الشيخ عمر شيئا من عالمام كسؤاهلم عن األم

 هذه مـن    ،ه اجلن  مما خربهم ب   ، أصابك كذا وأصابك كذا فيما مضى      :وسؤاهلم
 هو الشخص الذي له صاحب من       : والكاهن عند العرب   ،عالمات أم سحرة وكهنة   

قُلْ ال ﴿ : يقول سبحانه، والغيب ال يعلمه إال اهللا     ،اجلن خيربه عن بعض األشياء اليت تقع      
    ونَ أَيرعشا يمو ِإال اللَّه بيِض الْغالْأَراِت واومِفي الس نم لَمعثُونَيعبلكـن  )١(﴾انَ ي 

   أن قد وقع له كذا :هؤالء خيربون

                                                
 .٦٥سورة النمل اآلية ) ١(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١٠٦ -

 فالـشياطني   ، من األشياء الواقعة اليت حفظها الشياطني وأدلوا ا إليه         ،ووقع ألمه كذا  
 فيظن املريض جلهلـه أن عنـده        ، والساحر خيرب ا على املريض     ،خترب ا على الساحر   

   . وأن يؤخذ بقوله، وأنه ينبغي أن يستطب،علما

 فال يـسألون  ، وعدم سؤال السحرة والكهنة واملنجمني،فالواجب احلذر من ذلك  
من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل لـه  (( : يقول صلى اهللا عليه وسلم    ،وال يصدقون 

من أتى عرافا فصدقه مبا يقول فقـد        (( : فكيف إذا صدقه؟ ويقول    ))صالة أربعني ليلة  
 ، من صدقه يف دعوى علم الغيب كفـر ))يه وسلمكفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عل    

 ما سـيقع إىل اهللا وهـم        ، وأما علم الغيب فإىل اهللا     ،وإمنا هم خيربون عن أشياء واقعة     
 حىت يروجوا ، أو ألمك أو ألبيك أو ألخيك أو لفالن، وقع لك كذا   ،خيربون عن أشياء  

   .على الناس بأباطيلهم

 ويتحرز باألوراد ، وحيذر سؤاهلم،هؤالء بل الواجب عليه أن حيذر     ،فينبغي للمؤمن 
 ومن اعتصم باهللا    ، ويبتعد عن خرافات السحرة واملشعوذين     ،الشرعية واألذكار الشرعية  

 وال عنايـة    ، لكن أكثر الناس ليس عندهم عناية باألوراد الشرعية        ،كفاه اهللا جل وعال   
 ،تمكن منهم الشياطني وال عناية مبا جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وهلذا ت            ،بالقرآن

ومن يعش ﴿ : واهللا سبحانه يقول ، وتزين هلم الباطل؛ جلهلهم وإعراضهم     ،وتلبس عليهم 
        قَِرين لَه وا فَهطَانيش لَه ضقَيِن نمحِذكِْر الر نـا  ﴿ : ويقول جـل وعـال     )١(﴾عِإمو

  .)٢(﴾لَِّه ِإنه سِميع عِليمينزغَنك ِمن الشيطَاِن نزغٌ فَاستِعذْ ِبال

                                                
 .٣٦سورة الزخرف اآلية ) ١(
 .٢٠٠سورة األعراف اآلية ) ٢(
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 أن اآليتني من آخر سورة البقرة إذا قرأمهـا          :وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم      
آمن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُـلٌّ          ﴿ : ومها ،اإلنسان يف ليلة كفتاه   

   كُتالِئكَِتِه ومِباللَِّه و نـا   آمنأَطَعا ونِمعقَالُوا سِلِه وسر ٍد ِمنأَح نيب قفَرِلِه ال نسرِبِه و
   ِصريالْم كِإلَيا ونبر كانا            *غُفْرهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا ِإال وفْسن اللَّه كَلِّفال ي 

      ا ِإنْ ناِخذْنؤا ال تنبر تبسا اكْتـا          ما كَمـرا ِإصنلَيِملْ عحال تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسين
حملْته علَى الَِّذين ِمن قَبِلنا ربنا وال تحملْنا ما ال طَاقَةَ لَنا ِبِه واعف عنا واغِْفر لَنـا                  

   .)١(﴾ الْكَاِفِرينوارحمنا أَنت موالنا فَانصرنا علَى الْقَوِم

من قرأ هاتني اآليتني من آخر      (( :ويف الصحيحني عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
 مع اإلميان الصادق ينفعـك اهللا       ، كفتاه من كل شر    : أي ))سورة البقرة يف ليلة كفتاه    

 ، قـل هـو اهللا أحـد       : وأخرب صلى اهللا عليه وسلم أن من قرأ        ،ذه األوراد الشرعية  
 فكان  ، وهكذا عند النوم   ،كفتاه من كل سوء   ) ثالث مرات ( صباحا ومساء    واملعوذتني

 ويقرأ هـذه الـسور   ، يف كفيه  : ينفث يف يديه   ،يقرؤها صلى اهللا عليه وسلم عند النوم      
 وميسح ما على ما استطاع من جـسده ورأسـه           ،)ثالث مرات (الثالث عند النوم    

 ،صابه السحر وكان خييل إليـه      وملا أ  ، وأخرب أا تكفي من كل سوء      ،ووجهه وصدره 
قُـلْ  ﴿ : أنزل اهللا هاتني الـسورتني ، خييل إنه فعل الشيء ومل يفعله      :كما قالت عائشة  
 فاستعملهما صلى اهللا عليه وسلم مع       ﴾قُلْ أَعوذُ ِبرب الناسِ   ﴿ و   ﴾أَعوذُ ِبرب الْفَلَقِ  

﴿   دأَح اللَّه ووقال صلى اهللا عليـه      ، من ذلك   وعافاه اهللا  ، فذهب عنه ما جييئه    ﴾قُلْ ه 
   .))ما تعوذ متعوذ مبثل هاتني السورتني((  :وسلم

  فالنصيحة لكل مسلم وكل مسلمة أن يقرأ هذه السور الثالث 

                                                
 .٢٨٦ – ٢٨٥يتان سورة البقرة اآل) ١(
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 وفيها الكفاية واخلري العظـيم،    ، صباحا ومساء وعند النوم    ، واملعوذتني ،قل هو اهللا أحد   
 ، مصدقا مبا قالـه اهللا ورسـوله        وأن يكون مؤمنا صادقا    ،تكفيه من شر السحر وغريه    

أعوذ بكلمات اهللا التامات مـن      ((وهكذا التعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق          
من نـزل   (( : يقول صلى اهللا عليه وسلم     ، من أعظم األسباب يف الوقاية     ))شر ما خلق  

مرتال فقال أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل مـن                 
 وجاءه رجل فقال يا رسول اهللا ما لقيت من          ، وإذا قاهلا ثالثا كان أكمل     ))له ذلك مرت

أما إنك لو قلت    (( :عقرب لدغتين البارحة؟ يعين من األذى فقال صلى اهللا عليه وسلم          
 وهكذا ثبت عنـه  ))حني أمسيت أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل تضرك      

قال بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض           من  :((أنه صلى اهللا عليه وسلم قال     
  .)) ثالث مرات مل يضره شيءوال يف السماء وهو السميع العليم

 وبذلك حيصل اخلـري     ، وهذه التعوذات الشرعية   ،فنوصي اجلميع ذه األذكار   
 أن يكثر مـن     : ومما يعني العبد على ذلك     ،العظيم والفائدة الكبرية والوقاية من كل شر      

 وفيـه  ، فاإلكثار من تالوة القرآن فيه التبـصري ،لقرآن الكرمي ففيه اهلدى والنور تالوة ا 
 ففيه اخلـري    ، اقرأ القرآن وتدبر معانيه    ، ويف التوجيه إىل كل خري     ،الدعوة إىل كل خري   

ِإنَّ ﴿ : كما قال اهللا سـبحانه     ، والتحذير من كل شر    ، والداللة على كل خري    ،العظيم
 أكثـر  )٢(﴾قُلْ هو ِللَِّذين آمنوا هدى وِشفَاءٌ ﴿ )١(﴾ِللَِّتي ِهي أَقْوم  هذَا الْقُرآنَ يهِدي    

  من تالوته ليال وارا ففيه الشفاء 

                                                
 .٩سورة اإلسراء اآلية  )١(
 .٤سورة فصلت اآلية ) ٢(
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اقرأوا القرآن فإنه يـأيت يـوم       (( : يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم      ،والفائدة الكبرية 
تعرف األعمال الطيبـة     و ، وفيه إرشادك إىل أسباب النجاة     )١())القيامة شفيعا ألصحابه  

 تعرف صفا ت املؤمنني واألخيار      ، وتعرف األعمال الرديئة حىت حتذرها     ،حىت تعمل ا  
 ، هذه من أعظم فوائـد القـرآن       ، وتعرف صفات األشرار حىت حتذرها     ،حىت تأخذ ا  

 وتعـرف   ،تعرف أخبار املاضني وما جرى عليهم من أسباب أعماهلم اخلبيثة وحتذرها          
 أخبار املؤمنني وأخبار الرسل بأسباب أعمـاهلم  ،ما حصل هلم من اخلريأخبار املاضني و 

 وفيهـا   ، واقرأ كتب األذكار اليت ألفها العلمـاء       ، فتحرص على أعماهلم الطيبة    ،الطيبة
 وقد مجعت رسالة صغرية فيها بعض األذكار واألدعية مفيـدة أيـضا        ،الفائدة العظيمة 

حتفة األخيار فيما يتعلـق باألدعيـة    (:يتها توزع من دار اإلفتاء مس ،توجد بني اإلخوان  
 وفيما دل عليـه القـران       ، خمتصرة فيما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم         ،)واألذكار
   .العظيم

 وقد صح عنه صلى اهللا عليه       ، والدعوات الشرعية  ،فاملؤمن يعتين باألذكار الشرعية   
 : ويف رواية  )) وال سم  من تصبح بسبع مترات من عجوة املدينة مل يضره سحر         (( :وسلم

 العجوة وغري العجوة، كما رواه مسلم يف        ، من مجيع متر املدينة    : يعين ))مما بني البتيها  ((
 لكن نص على املدينة؛ لفـضل مترهـا   ، ويرجى أن ينفع اهللا بذلك التمر كله  ،الصحيح

 أن اهللا ينفع ببقية التمر إذا تصبح بسبع مترات، وقد يكـون             : ويرجى ،واخلصوصية فيه 
 ومعلم خاص لتمر املدينة ال مينع من وجود تلك الفائدة           ،لفضل خاص ؛  كل ذكر ذلك  

 وأظنه جـاء يف بعـض       ،من أنواع التمر األخرى اليت أشار إليها عليه الصالة والسالم         
  . من غري قيد))من متر(( :الروايات

                                                
 .)٦/٧٨(صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
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 والتعـوذات  ، األذكار الـشرعية : وأمهها، أن اإلنسان يأخذ باألسباب  :فاملقصود
   . هذا أهم األسباب،شرعيةال

 هـذا   ، واحلذر من املعاصي   ، واالستقامة على دين اهللا    ، ورسوله ، طاعة اهللا  :أمهها
 واحلذر مما حرم اهللا من املعاصي مع اسـتعمال          ، االستقامة على دين اهللا    :أهم األسباب 

ـ ، هذه األسباب اليت أرشد اهللا إليها ،األذكار الشرعية والدعوات الشرعية    ا  وأرشد إليه
   . وفيها الكفاية،رسوله عليه الصالة والسالم

 أحـذر   ،وأحذر من سؤال الكهنة واملنجمني والسحرة والعرافني ومن يتهم بذلك         
   .غاية احلذر

 ونسأل اهللا أن يوفق اجلميـع       .أما الرقية الشرعية من املعروفني باخلري فال بأس ا        
 وأن يعيذنا   ، يف دينه والثبات عليه     وأن مينحنا وإياهم الفقه    ،للعلم النافع والعمل الصاحل   

 ومن شر كل ذي شر من الناس ومـن          ،وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا      
 وأن  ، أن يصلح أحوال املسلمني يف كـل مكـان         : كما نسأله سبحانه   ،اجلن واإلنس 

 وأن يعيذنا وإيـاهم     ، وأن يويل عليهم خيارهم ويصلح قادم      ،مينحهم الفقه يف الدين   
 أن يوفـق    : كما أسأله سبحانه   ، املسلمني من مضالت الفنت ونزغات الشيطان      وسائر

 وأن يكثـر    ، وأن يصلح هلم البطانـة     ، وأن يعينهم على كل خري     ،والة أمرنا لكل خري   
 وأن جيعلهم من أنصار دينه والدعاة إىل        ، وأن مينحهم اهلدى والتوفيق    ،أعوام يف اخلري  
   . كل ذي شر وأن يعيذهم من شر،سبيله على بصرية

   . وآله وأصحابه وسلم، وصلى اهللا على نبينا حممد،إنه جل وعال جواد كرمي
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   .مث أجاب مساحته على أسئلة احلضور واستفسارام
 وهل يقام ،وردا على سؤال عن مدى جواز توبة الساحر

  عليه احلد بعدها ؟
عه ذلك عند اهللا،  إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبني اهللا نف         :أجاب مساحته 

وهو الَِّذي يقْبلُ التوبةَ    ﴿ : كما قال جل وعال    ،فاهللا يقبل التوبة من املشركني وغريهم     
وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيهـا الْمؤِمنـونَ لَعلَّكُـم        ﴿ : وقال جل وعال   )١(﴾عن ِعباِدهِ 
   . لكن يف الدنيا ال تقبل)٢(﴾تفِْلحونَ

 إنـه   : ولو قال  ، فإذا ثبت عند حاكم احملكمة أنه ساحر يقتل        ، أنه يقتل  :يحالصح
 أما يف احلكـم  ، فالتوبة فيما بينه وبني اهللا صحيحة إن كان صادقا تنفعه عند اهللا    ،تائب

 وهم  ، تبنا : قد يقولون  ، كما أمر عمر بقتل السحرة؛ ألن شرهم عظيم        ،الشرعي فيقتل 
 ،ن شرهم بتوبتهم اليت أظهروها ولكـن يقتلـون        فال يسلم م   ، يضرون الناس  ،يكذبون

   .وتوبتهم إن كانوا صادقني تنفعهم عند اهللا

ويف سؤال آخر لسماحته عن حكم الصالة على الـساحر ودفنـه يف مقـابر            
   .املسلمني بعد قتله

 يدفن يف مقابر الكفـرة،      ، وال يدفن يف مقابر املسلمني     ، إذا قتل ال يصلى عليه     :ج
   . ونسأل اهللا العافية، وال يغسل وال يكفن، وال يصلى عليه، املسلمنيوال يدفن يف مقابر

                                                
 . ٢٥سورة الشورى اآلية ) ١(
 .٣١سورة النور اآلية ) ٢(
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  أسئلة ألقيت على مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز
  )السحر وأنواعه( بعد تعليقه على ندوة 

   أن السحر ال يضر ما دام أنه مل يسبب شيئا من املشاكل :حكم من يرى

مل ير أا تنفعه فتحـول إىل     و ، ما رأي مساحتكم يف رجل استعمل الرقية       :١س  
   إنه ال يضر ما دام أنه ال يسبب شيئا من املشاكل؟ : ويقول،السحر

 وإذا كان املريض مل يشف بالقراءة فالطب أيـضا ال           ،سحر منكر وكفر   ال :١ج  
 فقد يؤجل اهللا الـشفاء  ،يلزم منه الشفاء؛ ألنه ليس كل عالج ينفع وحيصل به املقصود      

 وليس من شرط العـالج أن يـشفى         ،وت اإلنسان ذا املرض    وقد مي  ،إىل مدة طويلة  
 وليس ذلك بعذر إذا عاجل عند إنسان بالقراءة ومل يظهر له الشفاء أن يتوجـه      ،اإلنسان

 وممنوع من تعاطي    ،إىل السحرة؛ ألن املكلف مأمور بتعاطي األسباب الشرعية واملباحة        
باد اهللا تـداووا وال تـداووا    ع(( : كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،األسباب احملرمة 

إن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حـرم  (( : وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ))حبرام
 ويقـدر املـوت   ، فهو الذي يشفي من يشاء     ، فاألمور كلها بيد اهللا سبحانه     .))عليكم

فَال كَاِشف لَـه    وِإنْ يمسسك اللَّه ِبضر     ﴿ : كما قال سبحانه   ،واملرض على من يشاء   
          ٍء قَـِديريلَى كُلِّ شع وٍر فَهيِبخ كسسمِإنْ يو وِإنْ ﴿ : وقـال تعـاىل    )١(﴾ِإال هو

   . اآلية)٢(﴾يمسسك اللَّه ِبضر فَال كَاِشف لَه ِإال هو وِإنْ يِردك ِبخيٍر فَال راد ِلفَضِلِه

                                                
 .١٧سورة األنعام اآلية ) ١(
 .١٠٧سورة يونس اآلية ) ٢(
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 واحلذر ممـا  ، والتقيد مبا أباح اهللا له من األسباب      ،فعلى املسلم الصرب واالحتساب   
 كما قـال عـز      ، مع اإلميان بأن قدر اهللا نافذ وأمره سبحانه ال راد له           ،حرم اهللا عليه  

ومـا  ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾ِإنما أَمره ِإذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ         ﴿ :وجل
شاُءونَ ِإال أَنْ يشتالَِمنيالْع بر واآليات يف هذا املعىن كثرية)٢(﴾اَء اللَّه .   

  ؟ذكر السحر بعد الشرك وقبل القتل هل هو دليل على عظم خطره

 ذكر السحر يف املرتبة الثانية بعد الشرك باهللا قبل القتل مع عظم القتل              :٢س  
 وما هن يا رسـول       قالوا ))اجتنبوا السبع املوبقات  (( :يف قوله صلى اهللا عليه وسلم     

الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وأكل الربـا             (( :اهللا؟ قال 
 فهـل   ))وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات         

 إن القتيل يأيت يوم القيامة      : وقد قيل  ،هذا دليل على عظم خطره مع أن القتل أشنع        
 سل هذا فيم    ، يا رب  :ا يوم القيامة ممسكا مبن قتله ليحاجه أمام اهللا        تقطر أوداجه دم  

  !قتلين؟

 ألن صاحبه خملـد يف  . فالكفر أعظم من القتل، ليس القتل بأشنع من الكفر :٢ج  
 فالقتل أسهل من ، أما القتل فهو كبرية من الكبائر لكنه دون الشرك       .النار إذا مات عليه   

 أما القاتل فقد يعفـو  ،ر أبد اآلباد إذا مات على شركه  الشرك؛ ألن املشرك خملد يف النا     
 بل خيرج منها بعد بقائه فيها       ، وإن دخل النار فإنه ال خيلد فيها       ،اهللا عنه ألسباب كثرية   

   ويدخل اجلنة إذا كان مل يستحل ،ما شاء اهللا

                                                
 .٨٢سورة يس اآلية ) ١(
 .٢٩سورة التكوير اآلية ) ٢(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١١٤ -

 كمـا قـال   ، كسائر أهل الكبائر دون الشرك   ، وقد مات على التوحيد واإلميان     ،القتل
   .)١(﴾ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء﴿ :انهسبح

 وال يتعاطاه الساحر إال بعـد  ، أن القتل دون السحر؛ ألن السحر كفر      :واخلالصة
ومـا  ﴿ : وقال اهللا يف حق السحرة     ، وبعد عبادته للشياطني؛ وهلذا قرن بالشرك      ،كفره
  .)٢(﴾ماِن ِمن أَحٍد حتى يقُوال ِإنما نحن ِفتنةٌ فَال تكْفُريعلِّ

  الطريقة الشرعية للوقاية من السحر

   ما هي الطريقة الشرعية للوقاية من السحر؟ :٣س 

 ويتعوذ بكلمات اهللا التامات من شر مـا         ، العافية : أن يسأل اهللا جل وعال     :٣ج  
 ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهـو   بسم اهللا الذي   : وأن يقول  ،خلق

مـن  (( :يف اليوم والليلة؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        ) ثالث مرات (السميع العليم   
قال بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم                 

أعوذ بكلمات اهللا التامات    (( : وكذلك إذا نزل بيتا فقال     ))ثالث مرات مل يضره شيء    
 : ويكرر يف الصباح واملساء    ))من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من مرتله ذلك           

بسم اهللا الذي ال يضر     ((  ثالث مرات     ))أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق       ((
 كذلك يقرأ   ،ثالث مرات  ))مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم          

   .الكرسي بعد كل صالة وعند النومآية 

                                                
 .٤٨سورة النساء اآلية ) ١(
 .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ٢(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١١٥ -

 بعـد كـل   )املعوذتني( و ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد  ﴿ :ومن أسباب السالمة أيضا قراءة    
قُلْ هو اللَّـه   ﴿ :)ثالث مرات ( وبعد الفجر واملغرب     ، فهي من أسباب السالمة    ،صالة
داهللا جـل     هذه من أسباب السالمة أيضا مع اإلكثار من ذكـر          ،)املعوذتني( و   ﴾أَح 
 أن يكفيك شر كـل      : وسؤاله سبحانه وتعاىل   ، واإلكثار من قراءة كتابه العظيم     ،وعال

   .ذي شر

أعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شـيطان        (( :ومن أسباب السالمة أيضا أن يقول     
أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر          (( ))وهامة ومن كل عني المة    

رأ وبرأ ومن شر ما يرتل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر           من شر ما خلق وذ    
ما ذرأ يف األرض ومن شر ما خيرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر كـل                

   . هذه من التعوذات اليت يقي اهللا ا العبد الشر))طارق إال طارقا يطرق خبري يا رمحان

  هل هاروت وماروت ملكان أو بشران ؟

 هاروت وماروت ملكان أو بشران؟ نرجو بيان القول الراجح من            هل :٤س  
  أقوال العلماء يف ذلك؟ 

 كمـا   ، أما ملكان نزال ابتالء وامتحانا     : واألظهر . اختلف العلماء يف هذا    :٤ج  
 وقال  .. اآلية )١(﴾وما أُنِزلَ علَى الْملَكَيِن ِبباِبلَ هاروت وماروت      ﴿ :قال اهللا عز وجل   

 . والقول األول هو األظهر    .كان من بين آدم ابتلي الناس ما       إما ملِ  : أهل العلم  بعض
   . وعلى القول الثاين بكسرها،والقراءة على هذا يف القول األول بفتح الالم

                                                
 .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ١(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١١٦ -

   الربط عن زوجته:فك السحر عن الزوج ليلة الزواج ملا يسمى بـ
 أول ليلة زواجه ال      حيدث عندنا يف مصر أن كل إنسان حينما يتزوج يف          :٥س  

 ، أو ربط، أو مربوط، رباط: حبجة أن هناك سحرا ويسمونه ،يقوم بواجبه حنو زوجته   
   هل هذا صحيح؟ ، أنه مربوط عن زوجته وال بد من شيء ليفكه:يعين

 فقد يبتلى بعض الناس بأن يسحره غريه مبا         ، ليس ذلك بالزم ولكنه قد يقع      :٥ج  
فَيتعلَّمونَ ِمنهما ما يفَرقُونَ ِبِه بـين الْمـرِء         ﴿ :جل لقول اهللا عز و    .مينعه عن زوجته  

 ولكنـه   ، اآلية من سورة البقرة    )١(﴾وزوِجِه وما هم ِبضارين ِبِه ِمن أَحٍد ِإال ِبِإذِْن اللَّهِ         
 وأزال اهللا ذلك عنه مىت      ،إذا استعمل التعوذات الشرعية كفاه اهللا شر السحرة وغريهم        

 وقل هـو اهللا     ، وآيات السحر  ، والفاحتة ، وعليه أن يقرأ على نفسه آية الكرسي       .جدو
 قد يقرأ له قارئ طيب مـن        ، وقد جرب هذا كثريا    ، ويزول بإذن اهللا   ، واملعوذتني ،أحد

 يقرأ هذا يف ماء فيشرب منه ويغتسل منه         ،أهل اخلري والصالح الذين يرجى فيهم اخلري      
 وكل هذا من ،ه وينفث عليه بذلك فيشفيه اهللا من ذلك      أو يقرأ علي   ،فيذهب عنه األذى  

   .أسباب العافية
  هل للساحر توبة ؟

   أليس للساحر توبة؟ :٦س 
 بل جيب قتله مىت ثبت أنه ساحر        ،نه ال توبة له يف حكم الظاهر      أ : الصحيح :٦ج  

 أن  : واألصل يف ذلك   . محاية للمجتمع اإلسالمي من شره     .بالبينة الشرعية لدى احملكمة   
 وهكذا حفصة رضـي اهللا     ،عمر رضي اهللا عنه أمر عماله بقتل السحرة من غري استتابة          

  عنها أم املؤمنني أمرت بقتل 

                                                
 .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ١(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١١٧ -

 وثبت عن جندب بن عبد اهللا الصحايب اجلليـل          . ومل تستتبها  ،جارية هلا سحرا  
  حد الساحر ضربه بالسيف أما فيما بينه وبني اهللا فتوبته مقبولة           :رضي اهللا عنه أنه قال    

وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم       ﴿ :إن صدق يف ذلك؛ لعموم قوله تعاىل      
 وقولـه   ))التوبة دم ما كان قبلـها     (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )١(﴾تفِْلحونَ

 قبـل    وألن اهللا سبحانه   ))التائب من الذنب كمن ال ذنب له      (( :صلى اهللا عليه وسلم   
   . والساحر من مجلتهم إذا تاب وصدق،توبة املشركني وعفا عنهم

  أشكال األذى اليت يتعرض هلا املبتلى بالسحر
  وهل يؤثر على عضو الرجل؟

 وهل  ، ما هي أشكال األذى اليت يتعرض هلا اإلنسان الذي يبتلى بالسحر           :٧س
  ميكن بواسطة السحر التأثري على عضو الرجل؟ 

 أو فالن   ، ومنها بغضه إلخوانه أو لزوجته     ، منها اخلبل  :ه آثار  قد يترتب علي   :٧ج  
 أنه خييل إليه أنـه      : ومنها ، أشياء غري ذلك   : ومنها ، حبسه عن زوجته   : ومنها ،أو فالنة 

   . إىل غري ذلك من أنواع الضرر...يفعل الشيء ومل يفعله
ر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ِحهل س  

  ى اهللا عليه وسلم؟ ر رسول اهللا صلِح هل س:٨س 

 وإمنا شيء أثر    ، فالسحر مل يؤثر على رسالته وعلى تبليغه       ،ر وعافاه اهللا  ِح س :٨ج  
 فأزال  ، ورقا نفسه ما   ،فيما بينه وبني أهله مث زال حبمد اهللا ملا أنزل اهللا عليه املعوذتني            

   .اهللا عنه األذى

                                                
 .٣١سورة النور اآلية ) ١(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١١٨ -

  حكم تعلم حل وفك السحر عن املسحور
  حل أو فك السحر عن املسحور؟  هل جيوز تعلم :٩  س 

 أو الرقيـة  ، أو األدوية املباحة، من األدعية الشرعية  . إذا كان بالشيء املباح    :٩ج  
 أو ملقاصد أخرى فـذلك ال  ، أما أن يتعلم السحر؛ ليحل به السحر  ، فال بأس  ،الشرعية
ـ  ،ألنه ال ميكن تعلمه إال بالوقوع يف الشرك       ؛   بل هو من نواقض اإلسالم     ،جيوز ك  وذل

 والذبح هلـم    ، وحنو ذلك من أنواع العبادة     ،بعبادة الشياطني من الذبح هلم، والنذر هلم      
 وهذا هو االستمتاع الـذي ذكـره اهللا   ،والتقرب إليهم مبا حيبون حىت خيدموه مبا حيب  

ن الِْإنِس  ويوم يحشرهم جِميعا يا معشر الِْجن قَِد استكْثَرتم مِ        ﴿ :سبحانه بقوله تعاىل  
وقَالَ أَوِلياؤهم ِمن الِْإنِس ربنا استمتع بعضنا ِببعٍض وبلَغنا أَجلَنا الَِّذي أَجلْت لَنا قَالَ     

ِليمع ِكيمح كبِإنَّ ر اَء اللَّها شا ِإال مِفيه اِلِدينخ اكُمثْوم ار١(﴾الن(.  
  يدعي أنه يعاجل السحرحكم الذهاب ملن 

 مرض يل أخ فترة طويلة من الزمن وذهبـت بـه إىل كـثري مـن                 :١٠س  
 ، إن عنده بعض السحر: وبعد ذلك قالوا،املستشفيات ولكن مل يستفد من كل ذلك    

 وعاجله بطرق غريبة حـسب      ،فذهبت به إىل شخص يدعي أنه يعاجل مرض السحر        
   وسؤايل هل أنا آمث بذلك؟ ،ن اهللا وقد شفي بإذ،طرقهم اخلاصة واملعروفة للجميع

 وعليـك   ، فأنت آمث  ، إذا كان معروفا بأنه يتعاطى السحر أو علم الغيب         :١٠ج  
 وإن كان يتعاطى العالج بالقراءة واألدعيـة  ، وعدم العود، والرجوع إليه،التوبة إىل اهللا  

  : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم؛املباحة فال بأس

 

                                                
 .١٢٨ية سورة األنعام اآل) ١(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١١٩ -

 رواه مسلم يف الصحيح، ))عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة     من أتى عرافا فسأله     ((
من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفـر مبـا     (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    

 وقال أيضا عليـه  ، رواه أهل السنن بإسناد جيد ))أنزل على حممد عليه الصالة والسالم     
وليس منا من تطري أو تطري له وليس        ليس منا من سحر أو سحر له        (( :الصالة والسالم 

   .))منا من تكهن أو تكهن له

 وهـم الـذين     -فال جيوز للمسلم أن يأيت هؤالء الكهنة أو السحرة أو العرافني            
 وقـد ال  ، فقد يشفى املريض بأسباب كـثرية ، أو يسأهلم  -يدعون معرفة أمور الغيب     

 وقد يكون أجله قد     ،ءه فقد يعاجل بدواء ال يناسب دا      ، وليس كل مريض يشفى    ،يشفى
 كما قال اهللا عـز      ، ونفع األدوية مشروط بعدم حضور األجل      ،حضر فال تنفع األدوية   

   . أما إذا جاء األجل فال تنفع األدوية)١(﴾ولَن يؤخر اللَّه نفْسا ِإذَا جاَء﴿ :وجل

   .وفق اهللا اجلميع

   

                                                
 .١١سورة املنافقون اآلية ) ١(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١٢٠ -

  فوائد مهمة تتعلق بالعقيدة

 وال عدوان إال على الظـاملني،  ، واحلمد هللا ويل الصاحلني    ،بسم اهللا الرمحن الرحيم   
   : وبعد، وآله وصحبه أمجعني،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
   :فهذه فوائد تتعلق بالعقيدة

   :الفائدة األوىل
 واألماكن كلها باطلـة  ، واأليام ، والشهور ، والربوج ،مجيع االعتقادات يف النجوم   

   .رإال ما ثبت يف الشرع املطه
 والـسحرة،  ، واملنجمون،وال شك أن االعتقادات يف النجوم اليت يتعاطاها الكهنة    

 ، والكفرة من العرب والعجـم ،والرمالون وغريهم كلها اعتقادات موروثة عن اجلاهلية     
 فإن الشياطني مـن اإلنـس       ، ومن غريهم  ، ومن عباد األوثان واألصنام    ،وعباد النجوم 

 ،ات فاسدة إذا رأت قلوم خالية من العلـم النـافع          واجلن يدخلون على الناس اعتقاد    
 ، واعتقادات خاطئة  ، فإا تدس عليهم علوما فاسدة     ، واإلميان الصادق  ،والبصرية النافذة 

 وهذه األعمال السيئة؛ ألن لديهم قلوبا فارغة        ،فيتقبل أولئك هذه االعتقادات الفاسدة    
   ، وليس عندهم علم يردها ويدفعها،ليس فيها حصانة

   :ما قال الشاعرك
  أتاين هواها قبل أن أعرف اهلوى     فصادف قلبا خاليا فتمكنا

 ويعلق ا كل باطل إال من       ،فإن القلوب اخلالية من العلوم النافعة تتقبل كل شيء        
 وكثر علمـاء    ، فإذا انتشرت العلوم النافعة يف البلد أو يف القبيلة أو يف الدولة            ،رحم اهللا 

 وانتشرت العلوم اليت جاء ا كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى            ،اخلري واهلدى والصالح  
   طفئت نار هؤالء -اهللا عليه وسلم 



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١٢١ -

 وانتقلوا إىل مكان آخر جيدون فيه الفرصة لنـشر مـا            ، ومخدت حركام  ،الشياطني
 كلما غلب اجلهل كثـرت      ، وهذا هو الواقع يف كل زمان ومكان       ،عندهم من الباطل  

 وكلما انتشر العلم   .عمال الضارة املخالفة لشرع اهللا عز وجل       واأل ،االعتقادات الفاسدة 
 وارحتل عنها ، أو يف أي قرية ارحتل عنها اجلهل والبالء  ،الشرعي بني الناس يف أي مكان     

 إىل غـري    ... واألعمال الـشركية   ،من يدعو إىل االعتقادات الفاسدة والظنون الباطلة      
احلاجة إىل العلم النافع؛ العلم بـاهللا عـز    وذا يعلم أن الناس يف أشد الضرورة و .ذلك
 وأن التعلق بـالنجوم     ، وبشرعه وبدينه وبكتابه وبسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم         ،وجل

   :والربوج وغريمها من املخلوقات أقسام

 أن يعتقـد أن  : وهو، وال خالف بني أهل العلم، ما هو كفر أكرب بال شبهة     :منها
 أو أحـدا مـن      ، أو القمر  ، أو الشمس  -عشر برجا    وهي اثنا    -هذه النجوم والربوج    

 وكفـر   ، أو أنه يدبر بعض الكون فهذا شرك أكـرب         ،الناس أن له التصرف يف الكون     
 ال مـدبر  ، ومدبر األمور، نسأل اهللا العافية؛ ألن اهللا عز وجل مصرف الكائنات    ،أعظم

ِإنَّ ﴿ : كما قال سبحانه وتعاىل يف سـورة األعـراف  ، وال خالق غريه،سواه عز وجل 
ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش يغِشي          
             لْـقالْخ ِرِه أَال لَهاٍت ِبأَمرخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشِثيثًا وح هطْلُبي ارهلَ الناللَّي

ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق ﴿ : وقال يف سورة يونس)١(﴾مر تبارك اللَّه رب الْعالَِمني   والْأَ
السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش يدبر الْأَمر ما ِمن شِفيٍع ِإال               

ِد ِإذِْنِه ذَِلكُمعب ونَِمنذَكَّرأَفَال ت وهدبفَاع كُمبر ٢(﴾ اللَّه(.   

                                                
 .٥٤سورة األعراف اآلية ) ١(
 .٣سورة يونس اآلية ) ٢(
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 ،فهو سبحانه وتعاىل مدبر األمور ومصرف الكائنات وليس معه شريك يف ذلـك    
 ومن زعم أن هللا تعاىل شريكا       ، وال غري ذلك   ، وال ويل  ، وال نيب مرسل   ،ال ملك مقرب  

  .يف تدبري األمور العلوية أو السفلية فقد كفر إمجاعا

 وال  ، ليس له شريك يف تدبري األمـور       ، سبحانه الواحد األحد، اخلالق الرازق     فهو
 وهو املتصرف يف عباده سـبحانه وتعـاىل         ، وال شريك له يف العبادة     ،يف خلق األشياء  

 وله الكمال املطلـق يف      ، كما أنه ليس له شريك يف أمسائه وال يف صفاته          ،كيف يشاء 
قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَـم  ﴿ : قال تعاىل،أمسائه احلسىن وصفاته العليا جل وعال  
       دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدي لَمو ِلدوقال سبحانه )١(﴾ي : ﴿  ال ِإلَـه اِحدو ِإلَه كُمِإلَهو

   ِحيمالر نمحالر ووقال سبحانه  )٢(﴾ِإال ه : ﴿       ـوهٌء وـيكَِمثِْلِه ش سلَي  ِميعالـس
ِصري٣(﴾الْب(.   

  :  الثانيةةالفائد
كل من يعتقد أن لبعض النجوم تأثريا يف احلوادث واألحوال الفلكية مـن سـري               

 يف تـدبريها وتـصريف    . وأن هلا تأثريا يف هذه املخلوقات      ، والقمر ، والشمس ،النجوم
ا التـصرف    ويزعم أن هذ   ، وأن هذه املخلوقات هلا تصرف يف الكون بإذن اهللا         ،شئوا
   . وهذا أيضا باطل وكفر وضالل، وأا تدبر كذا وتدبر كذا،بإذن اهللا

   ، وعباد املشايخ، فإن عباد القبور،كما يعتقد هذا عباد القبور

                                                
 .سورة اإلخالص كاملة) ١(
 .١٦٣سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .١١سورة الشورى اآلية ) ٣(
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 أن اهللا جعل هلا شيئا من التصرف يف خلقه،          : وعباد األصنام يعتقدون   ،وعباد الصاحلني 
 ، وهذا باطل أيضا، ومينع من يشاء ،شاءوأن لبعض األولياء تصرفا يف الكون يعطي من ي        

 وإمنا جعل للعبـاد     ، بل التصرف هللا وحده    - نسأل اهللا العافية     -وجهل وكفر وضالل    
 ، والعقل،أشياء حمدودة كإعطاء اهللا عز وجل الرجل ما يعينه على أسباب الرزق؛ كاليد        

 وجعل فيه   ،ح من النكا  . وإعطائه ما يعينه على أسباب النسل والذرية       ، والبصر ،والسمع
 ، وجعل للشمس أشياء حمدودة من طبعها بسبب حرارـا         ، وامليل إىل النساء   ،الشهوة

 كطبيعة القمر جعله اهللا     . هذه األشياء كلها من خلق اهللا سبحانه       ،وهلا آثار يف النباتات   
 وكطبيعة  . ويعرف به عدد الشهور واألعوام واحلساب إىل غري ذلك         ،تعاىل سراجا منريا  

   .يعة النار وغريمها وطب،املاء

كل خملوق جعل اهللا له طبيعة ختصه ليست متعلقة بالكائنات كلها أما من ظن أن               
 ، أو ويل  ، من صنم  . أو أن هلا تدبريا يف الكائنات      ،لبعض املخلوقات تصرفا يف الكائنات    

   . نسأل اهللا العافية، أو غري ذلك فهذا كفر وضالل، أو جنم،أو نيب

   :الفائدة الثالثة
 أوقات  : فالتسيري للنجوم والكواكب يستدل به على      :لق بعلم التسيري ال التأثري    تتع
 وعلى دخول أوقـات     ، جهة القبلة  : واالستدالل على  ، وأوقات غرس األشجار   ،البذر
 ومتييز األوقات بعضها من     ، ومتييز الفصول بعضها من بعض     ، وعلى شبه ذلك   ،الصالة
ـ   ،بعض  فإن اهللا جعل لكـل  ، وهو معروف  ،أس به  وال ب  ،ريسيالت علم   : وهذا يسمى ب

 وجعل سري الشمس والقمر والنجوم من الدالئل على هذه األوقات           ،شيء وقتا مناسبا  
  اليت حيتاج العباد إىل 
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 وعلـى   ، كما يستدل بالنجوم أيضا على البلدان      ، وما ينتفع به فيها    ،معرفة خصائصها 
:  كما قال سبحانه وتعـاىل ،غري ذلك إىل ...مواضع املياه اليت حيتاجها الناس ويريدوا     

 وقـال  )١(﴾وهو الَِّذي جعلَ لَكُم النجوم ِلتهتدوا ِبها ِفي ظُلُماِت الْبـر والْبحـرِ          ﴿
 - فاهللا جعل هلذه النجـوم يف سـريها  )٢(﴾وعالماٍت وِبالنجِم هم يهتدونَ ﴿ :سبحانه

 عمال يستدل ا على أشياء كـثرية مـن          -ثابتة  خصوصا النجوم املعروفة والنجوم ال    
 ويـسار علـى     ، ا ىهتد وما أشبه ذلك حىت ي     ، وجهة القبلة  ،أماكن البالد وجهاا  

   . كل ذلك جعله سبحانه ملصلحة العباد،ضوئها يف تلك األماكن اخلافية

ومن هذا الباب ما جاء يف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم ملـا                 
هل تدرون مـاذا قـال      (( : قال هلم عليه الصالة والسالم     ،لناس يف يوم مطري   خطب ا 
أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر فأما       (( : قال : قال . اهللا ورسوله أعلم   :؟ قالوا ))ربكم

من قال مطرنا بفضل اهللا ورمحته فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب وأما من قال مطرنـا         
   .)٣())كببنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن بالكو

 فهـذا هـو   ، وأن هلا تأثريا فيه، أن املطر من الكواكب  :فهذا الذي يظن أو يعتقد    
 مطرنا  : فإذا قال  ، وبني الرسول صلى اهللا عليه وسلم إنكاره       ،الذي أنكره اهللا عز وجل    

 مطرنا بفـضل  : وأما من قال، هو كافر باهللا مؤمن بالكوكب، أو بنجم كذا ،بنوء كذا 
 فتبني أن الكواكب ليس هلا تـأثري يف         .ؤمن باهللا كافر بالكوكب    فذلك م  ،اهللا ورمحته 

   بل ،املطر وال يف النبات

                                                
 .٩٧سورة األنعام اآلية  )١(
 .١٦سورة النحل اآلية  )٢(
  ).٢/٥٢(ح النووي  وصحيح مسلم بشر،)٢/٢٣(صحيح البخاري ) ٣(
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 وإمنا جعل ، وخيرج النبات وينفع عباده مبا يشاء ،اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي يرتل املطر      
 وسببا لصالح بعـض    ، ا يف الرب والبحر    ىاهللا عز وجل غياا وطلوعها عالمات يهتد      

 ، فإن اهللا تعاىل جعل بعض املخلوقات سببا لبعض املخلوقات األخـرى           ،النبات ومنوه 
 مطرنا بنوء كذا، بأنه وقت وظرف املطر        : أما إذا أراد القائل بقوله     ،وهو اخلالق للجميع  

 ، يف وقت الـومسي    ، نزول املطر يف وقت الثريا     : مثل أن يقول   ،الذي نزل فيه بإذن اهللا    
 باألوقات اليت جرت العادة بوجود هذه األشـياء          فيخرب ،ينبت به بإذن اهللا كذا وكذا     

 مطرنا يف   : الدالة على الظرفية فيقول    )يف( لكن جيب أن يأيت بـ       ، فهذا ال بأس به    ،فيها
 وما أشبه ذلك من باب اخلـرب عـن         ، يف وقت ظهور النجم الفالين     ، يف الشتاء  ،الربيع

 وحكمه على   ،بحانه ذلك  إلنكار اهللا س   . مطرنا بنوء كذا   : وال جيوز أن يقول    ،األوقات
 فلهذا جاء احلديث الصحيح بالنهي      . وألن ذلك يوهم أن املطر منها      ،قائله بأنه كافر به   

   .عن ذلك

وهلذا فرق أهل العلم بني مطرنا بنوء كذا وبني مطرنا يف كذا وكـذا يف وقـت                 
 أو جرى فيهـا     ، من باب اخلرب عن األوقات اليت جرى فيها نزول املطر          ،النجم الفالين 

 فهـذا ال    ،النبات الفالين أو الثمرة الفالنية اليت جرت العادة أا توجد يف أوقات معينة            
   . واهللا ويل التوفيق. وبه يعلم الفرق بني اجلائز واحملرم،بأس به كما تقدم

   :الفائدة الرابعة
 ال شك أن تصديق السحرة واملنجمني والرمالني        : فنقول :تتعلق بالسحر والسحرة  

 ألم يدعون علم الغيب بأشياء يتخذوا ويلبسون ا على          ؛هلم ال جيوز  وحنوهم وسؤا 
  الناس؛ من اخلط يف 
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 وأنـه  ، أو السؤال عن برج فالن وفـالن       ، أو قراءة الكف   ، أو ضرب احلصى   ،األرض
 وأنه إذا كان يف وقت كذا كان        ، أو يذكرون له اسم أمه وأبيه      ،سيموت له كذا وكذا   

 أعمال املنجمني والسحرة والكهان واملشعوذين، فـال         وهو من  ، وكل هذا باطل   ،كذا
ألن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم ـى عـن سـؤاهلم      ؛  جيوز تصديقهم وال سؤاهلم   

 فقد ثبت أن معاوية بن احلكم جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يـا         ،وتصديقهم
 :ا يـتطريون قـال     وإن منا أناس   : قال ))ال تأتوهم (( :رسول اهللا إن عندنا كهانا قال     

من (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ))ذلك شيء جيده أحدكم يف صدره فال يصدنكم       ((
 خرجه مسلم يف صحيحه عن      ))أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة          

من أتى عرافا أو كاهنا فـصدقه مبـا   (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم    ،بعض أزواج النيب  
 : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ، صلى اهللا عليه وسلم    ))نزل على حممد  يقول فقد كفر مبا أ    

  . قاهلا ثالثا))الطرية شرك((

فبني عليه الصالة والسالم أن هذه األمور من أعمال اجلاهلية اليت جيب اجتناـا              
 ألن إتيام وسؤاهلم    . وأن ال يؤتى أهلها وال يسألوا وال يصدقوا        ،وطرحها واحلذر منها  

  وتصديق الناس هلم فيما يقولون مـن    ، ويسبب شيوع أمرهم يف البالد     ،مفيه رفع لشأ 
 وأنواعا مـن الباطـل      ، ويسبب بعضها وقوع الشرك    ،األمور الباطلة اليت ال أساس هلا     

 ، أن الشياطني تسترق السمع من الـسماء       : وقد أخرب صلى اهللا عليه وسلم      ،واملنكرات
 ،ئكة فيكذبون معهـا مائـة كذبـة       فيسمعون الكلمة من السماء مما تتحدث به املال       

 فيجب على والة األمـور      . بسبب تلك الكلمة اليت استرقوها     .فيصدقهم الناس بكذم  
 وأعظم من ذلك من ادعى علم الغيـب         ، وعقام مبا يستحقون شرعا    ،اإلنكار عليهم 
   فإن تاب ،فإنه يستتاب
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املسلمني؛ ألن الغيـب   وال يدفن يف مقابر ، وال يصلى عليه   ، وال يغسل  ،وإال قتل كافرا  
قُلْ ال يعلَم مـن ِفـي الـسماواِت         ﴿ : كما قال عز وجل    ،ال يعلمه إال اهللا سبحانه    
ِإال اللَّه بيِض الْغالْأَراآلية من سورة النمل )١(﴾و.   

ما املسئول بـأعلم  (( : قال،وملا سأل جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الساعة   
 : قال سبحانه يف سـورة األعـراف       ، أين ال أعلمها أنا وال أنت      :ىن واملع ))من السائل 

يسأَلُونك عِن الساعِة أَيانَ مرساها قُلْ ِإنما ِعلْمها ِعند ربي ال يجلِّيها ِلوقِْتهـا ِإال               ﴿
         سةً يتغِإال ب أِْتيكُمِض ال تالْأَراِت واومِفي الس ثَقُلَت وا قُلْ     ههنع ِفيح ككَأَن كأَلُون

 قُلْ ال أَمِلك ِلنفِْسي نفْعـا وال         *ِإنما ِعلْمها ِعند اللَِّه ولَِكن أَكْثَر الناِس ال يعلَمونَ        
            ِر ويالْخ ِمن تكْثَرتالس بيالْغ لَمأَع تكُن لَوو اَء اللَّها شا ِإال مروُء   ضالس ِنيسا مم

   . اآلية)٢(﴾ِإنْ أَنا ِإال نِذير وبِشري ِلقَوٍم يؤِمنونَ

قُلْ ال يعلَم من ِفي السماواِت والْأَرِض الْغيب        ﴿ :وقال سبحانه يف سورة النمل    
 ِن ال  ﴿ : وقال سبحانه يف سورة النازعات     ، اآلية )٣(﴾ِإال اللَّهع كأَلُونسـانَ   يِة أَياعس

   . واآليات يف هذا املعىن كثرية)٤(﴾مرساها ِفيم أَنت ِمن ِذكْراها ِإلَى ربك منتهاها

 فالواجـب   ،وهكذا السحرة يدعون علم الغيب ومن شأم التلبيس على النـاس          
مـن   وقد وجد يف عهد عمر رضي اهللا عنه ثالثة           .قتلهم من غري استتابة على الصحيح     

   وسئل ،السحرة

                                                
 .٦٥سورة النمل اآلية ) ١(
 .١٨٨ – ١٨٧سورة األعراف اآليتان ) ٢(
 .٦٥سورة النمل اآلية ) ٣(
 .٤٤ – ٤٢سورة النازعات اآليات ) ٤(
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 ، فأمر بقتلهم مجيعا؛ آلن السحرة ضررهم عظيم مع دعـواهم علـم الغيـب              ،عنهم
   .فيضرون الناس كثريا

 مبـا  ، والتفريق بني الزوجني واألقـارب ، والعطف، الصرف:ومن أعماهلم اخلبيثة  
 ممـا   ، ويبغض هذا هلذا وهذا هلذا     ،يفعلون من أعمال السحر وأنواعه الذي يضر اجلميع       

 . واإلنس ختـدم اجلـن     ، فاجلن ختدم اإلنس   ،تلقونه من اجلن والشياطني وخيدموم به     ي
 وتعينهم علـى  ،فاجلن ختدم اإلنس بإخبارهم ببعض احلوادث يف البلدان القريبة والبعيدة 

 والـذبح   ، والنذر هلم  ، ودعائهم ، واإلنس ختدم اجلن بعبادم من دون اهللا       ،ظلم الناس 
   . وحنو ذلك،هلم

ويوم يحشرهم جِميعا   ﴿ : استمتاع بعضهم ببعض املذكور يف قوله تعاىل       وهذا هو 
يا معشر الِْجن قَِد استكْثَرتم ِمن الِْإنِس وقَالَ أَوِلياؤهم ِمن الِْإنِس ربنا استمتع بعضنا              

     لَن لْتا الَِّذي أَجلَنا أَجنلَغبٍض وعِبب           اَء اللَّـها شا ِإال مِفيه اِلِدينخ اكُمثْوم ارا قَالَ الن
﴾)١(.   

 من األمراء والعلماء أن مينعوا الشرور اليت تقع يف بعض البلدان            .فعلى والة األمور  
 وأن جيعل يف الناس من يسأل عنه حىت يقضى عليهم،           ،من السحرة واملنجمني والكهنة   

 حىت يسلم الناس من شرهم،      ،الذي يستحق احلبس حيبس    و ،فالذي يستحق القتل يقتل   
 وقد يعاجل   ، ملا يتعلق بوجودهم من اخلطر العظيم والشر الكثري        .وال جيوز التستر عليهم   

 ، ليعاجلهم بالشعوذة وخدمـة اجلـن      .بعضهم الناس بالطب العريب وهو يكذب عليهم      
ه من التدليس والتلبيس     وهذا كل  ،وعبادة اجلن من دون اهللا فينجح مرة ويفشل مائة مرة         

  على 
                                                

 .١٢٨سورة األنعام اآلية ) ١(
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 هات كذا، وأنا ، هات كذا، هات اسم أمك: فبعضهم يقول ،الناس إدخال الشر عليهم   
 فيأخذون األموال الكـثرية مث ال يفيـدوم         ،أعرف مرضك وأعطيك الدواء املناسب    

 ، ولو أفادوهم مل يكن ذلك مسوغا للمجيء إليهم وسـؤاهلم وال تـصديقهم             ،بشيء
   .ف دواء املرض لكن خطره وشره أخطر وأعظمفالشيطان قد يعر

 أن االستفادة منهم يف بعض األحيان ال تسوغ ايء إليهم وال سؤاهلم،             :فاحلاصل
ولو زعم بعض الناس أم يفيدوم وأم يعاجلون املرض بالطب الشعيب ما داموا قـد               

 : وسـلم   فقد قال الرسول صلى اهللا عليـه       ،عرفوا أم كهان أو سحرة أو مشعوذون      
   .))ليس منا من تطري أو تطري له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو لسحر له((

 وكانوا موجودين يف اجلاهلية،     ،وقد حذر الرسول صلى اهللا عليه وسلم من هؤالء        
فقد كان أهل اجلاهلية يتحاكمون إليهم ويسألوم عن علم الغيب؛ جلهلهم وضالهلم،            

 ذلك مبا شرع اهللا هلم من األحكام ومبا أباح هلم مـن             وقد أغىن اهللا تعاىل املسلمني عن     
صلى   وقد بني كتاب اهللا سبحانه وسنة نبيه       ، واألدوية املباحة  ، واألدعية ،الرقية الشرعية 

 وجعل اهللا هلم الشرع حاكما بني الناس يرجعون إليـه يف كـل              ،اهللا عليه وسلم ذلك   
العرافني والسحرة الذين يتعلمون     وال إىل املشعوذين و    ، فال حاجة هلم إىل الكهنة     ،شيء

 وما هم بضارين به من أحد إال        ، ويفرقون ا بني املرء وزوجه     ،أشياء يضرون ا الناس   
واتبعوا ما تتلُو الشياِطني علَى ملِْك سلَيمانَ       ﴿ : كما قال سبحانه   ،بإذن اهللا جل وعال   

ني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنـِزلَ علَـى          وما كَفَر سلَيمانُ ولَِكن الشياطِ    
  الْملَكَيِن ِبباِبلَ هاروت وماروت وما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُوال ِإنما نحن ِفتنةٌ فَال 
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مرِء وزوِجِه وما هم ِبضارين ِبِه ِمن أَحـٍد         تكْفُر فَيتعلَّمونَ ِمنهما ما يفَرقُونَ ِبِه بين الْ       
 لكن بإذن اهللا ومـشيئته سـبحانه        ، فهذه األشياء السحرية قد تقع     )١(﴾ِإال ِبِإذِْن اللَّهِ  

 وإن كانت هذه األشياء جتري مبشيئة اهللا        ، ال يقع يف ملكه ما ال يريد جل وعال         ،وتعاىل
 وجيب أن حنارب كل الشرك واملعاصي، مـع         ،ره فيجب أن نعاجل قدر اهللا بقد      ،وقدره

 ،العلم بأنه ال يقع شيء منها إال مبشيئته جل وعال؛ ولكنه سبحانه شرع لنا أن حنارا               
   . وأن تقام فيها احلدود الشرعية،وأن منتنع منها

فالواجب على العلماء ووالة األمور أن حياربوا ما حرم اهللا ورسوله مبا شـرع اهللا            
   .دود والتعزيرات مبا يقضي على وجود املنكرات والكفر والضاللمن إقامة احل

هر كصفر وغريه،   ش أو   ، أو محار  ، مثل أن يتطري اإلنسان من طائر      :وهكذا الطرية 
 وهي  ، والطرية هي اليت تردك عن حاجتك      ، أو من إنسان   ،أو يوم كيوم األربعاء وغريه    

ءم اإلنسان من طائر ينعـق       وهكذا إذا تشا   ، فيجب احلذر من ذلك    ،من الشرك األصغر  
 ال أسافر، أو إذا نزلـت يف بيتـه          : فإذا رآها ذلك اليوم قال     ، أو من البومة   ،كالغراب

 وهذا من عمل اجلاهلية؛ وهلذا قال النيب صلى         ،تشاءم وظن أنه سيحدث سوء يف البيت      
ال إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم ال يأيت باحلسنات إال أنت و            (( :اهللا عليه وسلم  

اللهم ال خري إال    (( : ويف لفظ آخر   ))يدفع السيئات إال أنت وال حول وال قوة إال بك         
   .))خريك وال طري إال طريك وال إله غريك

   ويعمل باألسباب الشرعية ،فاملسلم يعتصم باهللا ويتوكل عليه

                                                
 .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ١(
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قـع   فإذا ردته عن حاجته و، وال ترده عن حاجته  ، وال يتعلق ا   ،وال يتأثر ذه األشياء   
 والتوكـل  . بل على املسلم أن يتوكل على اهللا عز وجل ،يف الشرك وشابه أهل اجلاهلية    
   :على اهللا عز وجل يتضمن أمرين

 واإلميان بأنه ال يقع شيء يف الوجود إال مبشيئته          ، االعتماد على اهللا تعاىل    :أحدمها
   .وقدره

 من احلوادث فيجمع     األخذ باألسباب الشرعية واملباحة يف عالج ما يرتل به         :الثاين
   . وفعل األسباب، اإلميان بالقدر:بني األمرين

 ولكن يعاجله باألسباب الشرعية     ،فاملسلم يعلم أن املرض بإذن اهللا سبحانه وتعاىل       
 ويعـاجل اخلـوف     ، ويعاجل اجلوع باألكل   ، كما يعاجل الظمأ بالشرب    ،واألدوية املباحة 
   . وما أشبه ذلك،ابه ويعاجل أخطار السرقة بإغالق ب،بأسباب األمن

 وهو مع هذا يؤمن بأن كل شيء بيد         ،وكذلك يف الربد يستدفئ بالنار وباملالبس     
احرص على مـا ينفعـك      (( : وهلذا قال الرسول عليه الصالة والسالم      .اهللا جل وعال  

واستعن باهللا وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كان كذا وكذا ولكن                
  .)١( أخرجه مسلم يف الصحيح)) فعل فإن لو تفتح عمل الشيطانقل قدر اهللا وما شاء

إنا هللا  (( : فإذا مات له ميت احتسب وقال      ،فاملسلم يعاجل مريضه ويأخذ باألسباب    
 لو أين سافرت إىل بـالد كـذا         :وال يقول ))  قدر اهللا وما شاء فعل     ،وإنا إليه راجعون  

   وكذلك عليه أن يبيع ،لكان كذا

                                                
 ).١٦/١٧٦(صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
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 قدر اهللا ومـا     ،إنا هللا وإنا إليه راجعون    (( :باب فإذا خسر فليقل   ويشتري ويأخذ باألس  
 ، انتهى األمر، لو أين بعت هذه البضاعة يف مكان كذا لكان كذا          : وال يقول  ))شاء فعل 

 فانظر ، ولكن األخذ باألسباب مشروع،وما كتبه اهللا قد وقع فال اعتراض على قدر اهللا        
لفالين أحسن فاعمل بذلك أوال، وأما بعد وقوع        وتأمل إذا كان البيع والشراء يف احملل ا       

 فإا تفتح   )لو( ودع كلمة    ))قدر اهللا وما شاء فعل    (( :احلادث أو اخلسارة يف البيع فقل     
 وصلى اهللا وسلم    . واهللا ويل التوفيق   . كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،عمل الشيطان 
   . وعلى آله وصحبه،على نبينا حممد

   :الفائدة اخلامسة
 ال شك أن السنة املطهرة      :بيان وجوب تطبيق السنة املطهرة ومكانتها يف اإلسالم       

 وأن مكانتها يف اإلسالم الصدارة بعد كتاب اهللا         ،هي األصل الثاين من أصول اإلسالم     
 مـن جحـدها أو      ، وهي حجة قائمة مستقلة على مجيع أمة       ،بإمجاع أهل العلم قاطبة   

 ،نها واالكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضالال بعيدا       أنكرها أو زعم أنه جيوز اإلعراض ع      
 فإنه ذا املقال وذا االعتقاد يكـون      ، وارتد عن اإلسالم ذا املقال     ،وكفر كفرا أكرب  

 وجحد أصال عظيما من أصـول       ، وأنكر ما أمر اهللا به ورسوله      ،قد كذب اهللا ورسوله   
 وأنكر إمجاع أهل العلم     ،خذ به  واأل ، واالعتماد عليه  ،اإلسالم قد أمر اهللا بالرجوع إليه     

   .وكذب به وجحده

 :األصـل األول   :وقد أمجع علماء اإلسالم على أن األصول امع عليها ثالثـة          
 : واألصـل الثالـث    ، سنة رسول اهللا عليه الصالة والسالم      :واألصل الثاين  ،كتاب اهللا 

   .إمجاع أهل العلم
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جلمهور على أنه أصل رابع إذا       وا ،وتنازع أهل العلم يف أمور أخرى أمهها القياس       
   .استوىف شروطه املعتربة

 وأا هي األصل الثاين مـن  ،أما السنة فال نزاع وال خالف على أا أصل مستقل 
 ، األخـذ ـا    : بل على مجيع األمة    ، وأن الواجب على مجيع املسلمني     ،أصول اإلسالم 
   .عليه الصالة والسالم واالحتجاج ا إذا صح السند عن رسول اهللا ،واالعتماد عليها

 وأحاديث صحيحة عن رسول اهللا عليـه        ،وقد دل على هذا املعىن آيات كثريات      
 كما دل على هذا املعىن إمجاع أهل العلم قاطبة على وجوب األخـذ              ،الصالة والسالم 

 وقد نبغت نابغة يف صـدر اإلسـالم         ، واإلنكار على من أعرض عنها أو خالفها       ،ا
 وصاروا ، فإن اخلوارج كفروا كثريا من الصحابة وغريهم     ،وارج وهم اخل  :أنكرت السنة 

 لسوء ظنهم بأصحاب رسـول اهللا       .ال يعتمدون بزعمهم إال على كتاب اهللا عز وجل        
 ال حجة إال فيما جاء عن طريق أهـل          : وتابعتهم الرافضة فقالوا   ،صلى اهللا عليه وسلم   

   . وما سوى ذلك ال حجة فيه،البيت فقط

 وتسمى - وال يزال هذا القول يذكر ما بني وقت وآخر       -ذلك  ونبغت نابغة بعد    
 وأم حيتجون بـالقرآن     ،، ويزعمون أم أهل القرآن    )القرامطة( :هذه النابغة األخرية  

 ، ألا إمنا كتبت بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم مبدة طويلة         ؛ وأن السنة ال حيتج ا     ،فقط
 إىل غري ذلك مها ...كتب قد يقع فيها الغلط وألن ال،وألن اإلنسان قد ينسى وقد يغلط   

 وزعموا أم بذلك حيتاطون لدينهم فال     ، واآلراء الفاسدة  ،قالوه من الترهات واخلرافات   
 وكذبوا وكفروا بذلك كفـرا      ، وقد ضلوا عن سواء السبيل     ،يأخذون إال بالقرآن فقط   

 واتباع ما جـاء  ،م فإن اهللا عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصالة والسال       ،أكرب بواحا 
   ولو كان رسوله صلى اهللا عليه وسلم ال يتبع ،به
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 وكان إذا خطب أمر أن تبلـغ        ، وقد أمر أن تبلغ سنته     ،وال يطاع مل يكن لألوامر قيمة     
 وأن طاعته واجبة    ، على أن سنته صلى اهللا عليه وسلم واجبة االتباع         : فدل ذلك  ،سنته

 ومن تدبر القرآن العظيم وجـد ذلـك     ،جلعلى مجيع األمة كما جتب طاعة اهللا عز و        
واتقُوا النار الَِّتي أُِعـدت     ﴿ : قال تعاىل يف كتابه الكرمي يف سورة آل عمران         ،واضحا

 مث  ، فقرن طاعة الرسول بطاعته    )١(﴾ِللْكَاِفِرين وأَِطيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ     
يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعـوا      ﴿ : وقال يف سورة النساء    ،هعلق الرمحة بطاعة اهللا ورسول    

اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَـردوه ِإلَـى اللَّـِه                
 فـأمر  )٢(﴾ك خير وأَحسن تأِْويلًـا والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَلِ    

 وأمر بطاعة أويل األمر إذا كـان مـا   ، وكرر الفعل يف ذلك    ،بطاعة اهللا وطاعة رسوله   
 مث نبه أن العمدة يف ذلك على طاعة اهللا ورسـوله،    ،أمروا به ال خيالف أمر اهللا ورسوله      

 إىل أويل األمـر     :ومل يقل  ﴾لَِّه والرسولِ فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى ال      ﴿ :فقال
   . على أن الرد يف مسائل الرتاع واخلالف إمنا يكون هللا ولرسوله: فدل ذلك،منكم

 أي إىل : ومعىن الـرد إىل الرسـول  ، أي إىل كتاب اهللا: معىن إىل اهللا :قال العلماء 
ـ    ، ولسنته بعد وفاته عليه الصالة والسالم      ،الرسول يف حياته    أن سـنته   :ذلك فعلـم ب

من يِطِع الرسـولَ    ﴿ : وقال جل وعال   ، وأا أصل مستقل من أصول اإلسالم      ،مستقلة
  اللَّه أَطَاع ٣(﴾فَقَد(وقال سبحانه : ﴿يالْأُم ِبيولَ النسونَ الرِبعتي الَِّذين...﴾ )إىل أن )٤ 

  قال 

                                                
 .١٣٢ – ١٣١سورة آل عمران اآليتان ) ١(
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٨٠سورة النساء اآلية ) ٣(
 .١٥٧سورة األعراف اآلية ) ٤(
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 ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَِئـك         فَالَِّذين آمنوا ِبِه وعزروه   ﴿ :سبحانه
 فدل ذلك   ، فجعل الفالح ملن اتبعه عليه الصالة والسالم دون غريه         )١(﴾هم الْمفِْلحونَ 

 : مث قـال بعـدها  ،على أن من أنكر سنته ومل يتبعه فإنه ليس مبفلح وليس من املفلحني        
﴿   اسا النها أَيِض    قُلْ يالْـأَراِت واومالس لْكم ا الَِّذي لَهِميعج كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي رِإن 

ال ِإلَه ِإال هو يحِيي ويِميت فَآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه النِبي الْأُمي الَّـِذي يـؤِمن ِباللَّـِه                 
   تهت لَّكُملَع وهِبعاتاِتِه وكَِلمونَووقال  ، فجعل اهلداية باتباعه عليه الصالة والسالم      )٢(﴾د 

قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ تولَّـوا    ﴿ :عز وجل يف آية أخرى من سور النور       
ـ             ى الرسـوِل ِإال    فَِإنما علَيِه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإنْ تِطيعوه تهتدوا وما علَ

 ِبنيالغُ الْموا ﴿ : وقال يف سورة النور أيضا    )٣(﴾الْبأَِطيعكَاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصأَِقيمو
فَلْيحذَِر الَِّذين يخـاِلفُونَ    ﴿ : وقال يف آخر سورة النور     )٤(﴾الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ  
    ِفت مهِصيبِرِه أَنْ تأَم نع    أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَووقال جل وعال يف سـورة آل        )٥(﴾ن 

 )٦(﴾قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه ويغِفر لَكُم ذُنـوبكُم           ﴿ :عمران
   .واآليات يف هذا املعىن كثرية

ليه وسلم على خطر عظيم مـن أن  وبذلك يعلم أن املخالف ألمر النيب صلى اهللا ع     
   وقال عز وجل ،تصيبه فتنة بالزيغ والشرك والضالل أو عذاب أليم

                                                
 .١٥٧سورة األعراف اآلية ) ١(
 .١٥٨سورة األعراف اآلية ) ٢(
 .٥٤سورة النور اآلية ) ٣(
 .٥٦سورة النور اآلية ) ٤(
 .٦٣سورة النور اآلية ) ٥(
 .٣١سورة آل عمران اآلية ) ٦(
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وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه ِإنَّ           ﴿ :يف سورة احلشر  
  .)١(﴾اللَّه شِديد الِْعقَاِب

معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعتـه عليـه          وهذه اآليات وما جاء يف      
 وأن اهلداية والرمحة والسعادة والعاقبة احلميدة كلها باتباعه وطاعتـه           ،الصالة والسالم 

 إنه اتبع كتاب    : ومن قال  ، فمن أنكر السنة فقد أنكر كتاب اهللا       ،عليه الصالة والسالم  
ر باتباع النيب صلى اهللا عليه      اهللا من دون السنة فقد كذب وغلط وكفر؛ ألن القرآن أم          

 إذ كتاب اهللا أمـر      ، فمن مل يتبعه فإنه مل يعمل بكتاب اهللا ومل يؤمن بكتاب اهللا            ،وسلم
 فمن زعم أنه يأخذ     ،بطاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأمر باتباعه وحذر من خمالفته          

طاعـة   ف، ألن السنة جزء مـن القـرآن  . ويتبع القرآن دون السنة فقد كذب     ،بالقرآن
 وأمـر  ، ودل على األخذ ـا القـرآن       ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم جزء من القرآن       

 وال ميكن أن يكون اإلنسان متبعا       ، فال ميكن أن ينفك هذا عن هذا       ،باألخذ ا القرآن  
 فهما متالزمان ال    ، وال يكون متبعا للسنة دون اتباع القرآن       ،للقرآن بدون اتباع السنة   
   .رينفك أحدمها عن اآلخ

ومما جاء يف السنة عن رسول اهللا عليه الصالة والـسالم مـا رواه الـشيخان يف            
من أطـاعين   (( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       ، من حديث أيب هريرة    ،الصحيحني

فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عصى اهللا ومن أطاع األمري فقد أطاعين ومـن عـصى        
 أن الـنيب    ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه      ،ي البخار - ويف صحيح    ))األمري فقد عصاين  

 قيل يا رسول اهللا من      ))كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب      (( :صلى اهللا عليه وسلم قال    
   وهذا واضح يف أن من ))من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب(( :يأىب؟ قال

                                                
 .٧ة احلشر اآلية  سور )١(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١٣٧ -

   . ومن عصى اهللا فقد أىب دخول اجلنة،عصى الرسول فقد عصى اهللا

 معـدي كـرب   بن عن املقدام ، وصحيح احلاكم بإسناد جيد،سنن أيب داودويف  
أال وإين أوتيت الكتـاب     (( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       ،الكندي رضي اهللا عنه   

أال (( - الوحي الثـاين  - أي السنة    : ومثله معه  ، هو القرآن  : املراد بالكتاب  ))ومثله معه 
دث حبديث من حديثي فيقول بيننا وبيـنكم        يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته حي      

:  ويف لفظ  ))كتاب اهللا ما وجدنا فيه من حالل حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه             
يوشك رجل شبعان على أريكته حيدث باألمر من أمري مما أمرت به ويـت عنـه          ((

هللا مثل مـا    فيقول بيننا وبينكم كتاب اهللا ما وجدنا فيه اتبعناه أال وإن ما حرم رسول ا              
   . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية))حرم اهللا

 وأن  ،فالواجب على مجيع األمة أن تعظم سنة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم              
 فهي الشارحة واملفسرة لكتـاب اهللا عـز         ، وتسري عليها  ، وأن تأخذ ا   ،تعرف قدرها 

 ،طلق مـن كتـاب اهللا    واملقيدة ملا قد ي    ، والدالة على ما قد خيفى من كتاب اهللا        ،وجل
 ألن  . ومن تدبر كتاب اهللا وتدبر السنة عرف ذلك        ،املخصصة ملا قد يعم من كتاب اهللا      

وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نـزلَ ِإلَـيِهم ولَعلَّهـم            ﴿ :اهللا جل وعال يقول   
 فإذا كانـت    - عليه الصالة والسالم     - فهو املبني للناس ما نزل عليهم        )١(﴾يتفَكَّرونَ

هذا من أبطـل    ! سنته غري معتربة وال حيتج ا فكيف يبني للناس دينهم وكتاب رم؟           
   .الباطل

   وأنه ، كما قاله اهللا،فعلم بذلك أنه صلى اهللا عليه وسلم هو املبني لكتاب اهللا

                                                
 .٤٤ سورة النحل اآلية  )١(
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ومـا أَنزلْنـا   ﴿ : وقال سبحانه يف سورة النحل   ،املفسر ملا قد خيفى من كتاب اهللا      
 )١(﴾علَيك الِْكتاب ِإال ِلتبين لَهم الَِّذي اختلَفُوا ِفيِه وهدى ورحمةً ِلقَوٍم يؤِمنونَ           

 فإذا كانت سنته   ، ليبني للناس ما اختلفوا فيه     .فبني جل وعال أنه أنزل الكتاب عليه      
و سبحانه وتعاىل يبني أنه هو الـذي   فه،ال تبني للناس وال حيتج ا بطل هذا املعىن   

 فدل ذلـك    ، ويفصل الرتاع بني الناس فيما اختلفوا فيه       ،يبني للناس ما نزل إليهم    
 وليس هذا خاصـا بأهـل زمانـه         ،على أن سنته الزمة االتباع وواجبة االتباع      

 فـإن   ،وصحابته رضي اهللا عنهم، بل هو هلم وملن جييء بعدهم إىل يوم القيامـة             
 فهو رسول اهللا إىل النـاس       ،ة لزمانه وملن بعد زمانه إىل يوم القيامة       الشريعة شريع 

 : وقـال سـبحانه    )٢(﴾وما أَرسلْناك ِإال رحمةً ِللْعالَِمني    ﴿ : كما قال تعاىل   ،عامة
قُلْ يا أَيهـا    ﴿ : وقال عز وجل   )٣(﴾وما أَرسلْناك ِإال كَافَّةً ِللناِس بِشريا ونِذيرا      ﴿
 اجلـن   : فهو رسول اهللا إىل مجيع العامل      .)٤(﴾ناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا     ال

 الغين والفقري، احلكام واحملكومني إىل      ، األسود واألبيض  ، العرب والعجم  ،واإلنس
 فهو خامت األنبياء واملرسلني عليـه وعلـيهم الـصالة     ، ليس بعده نيب   ،يوم القيامة 
 ودالة  ، وشارحة لكتاب اهللا   ، تكون سنته موضحة لكتاب اهللا      فوجب أن  ،والسالم

 ، وسنته جاءت بأحكام مل يأت ـا كتـاب اهللا          ،على ما قد خيفى من كتاب اهللا      
 من  ،جاءت بأحكام مستقلة شرعها اهللا عز وجل مل تذكر يف كتاب اهللا عز وجل             

  ذلك تفصيل 

                                                
 .٦٤سورة النحل اآلية ) ١(
 .١٠٧سورة األنبياء اآلية ) ٢(
 .٢٨سورة سبأ اآلية ) ٣(
 .١٥٨سورة األعراف اآلية ) ٤(
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 فليس يف كتاب    ،الرضاع وتفصيل أحكام    ، وتفصيل أحكام الزكاة   ، والزكاة ،الصلوات
 ، وجاءت السنة ببقية احملرمات بالرضـاع     ،اهللا إال عن األمهات واألخوات من الرضاع      

 وجاءت  ))حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب      (( :فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم     
 واملرأة وخالتها، وجاءت بأحكام     ،السنة حبكم مستقل بتحرمي اجلمع بني املرأة وعمتها       

 ، والـديات ، يف اجلنايـات   :ستقلة مل تذكر يف كتاب اهللا يف أشـياء كـثرية          أخرى م 
   . إىل غري ذلك... واحلج، وأحكام الزكاة،والنفقات

 دعنا مـن    :وملا قال بعض الناس يف جملس عمران بن حصني رضي اهللا تعاىل عنه            
   لوال السنة كيف      : غضب عمران رضي اهللا عنه وقال      ،احلديث وحدثنا عن كتاب اهللا    

  .نعرف أن الظهر أربع والعصر أربع واملغرب ثالث والعشاء أربع والفجر ركعتان

 ومل يزل الـصحابة رضـي اهللا     ، وتفاصيل األحكام  ،فالسنة بينت تفاصيل الصالة   
 وملا ارتد من ارتد من العرب       ، وحيتجون ا  ،عنهم يرجعون إىل السنة ويتحاكمون إليها     

 كيـف   : توقف عمر يف ذلـك وقـال       ،دهمقام الصديق رضي اهللا عنه فدعا إىل جها       
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله        (( :وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      ! نقاتلهم

 : قال الصديق رضي اهللا عنه    ))إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها         
 أو قـال    -وين عناقـا     واهللا لو منع   - من حق ال إله إال اهللا        -أليست الزكاة من حقها   

 كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا لقاتلتهم على منعه فقال عمر فمـا هـو إال أن                 -عقاال  
عرفت أن اهللا قد شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق مث وافق املسلمون ووافق                

   . واجتمع رأيهم على قتال املرتدين بأمر اهللا ورسوله،الصحابة كلهم
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 ما أعلم لـك شـيئا يف      : قال ، الصديق رضي اهللا عنه تسأل     وملا جاءت اجلدة إىل   
 ، ولكن سوف أسـأل النـاس      ،كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

 فاجتمع رأيهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى هلا بالسدس عند              ،فسأل الناس 
   . فقضى هلا بالسدس رضي اهللا عنه وأرضاه،عدم األم

 ملا أشكل عليه حكم املعتدة من الوفـاة هـل         ،ان رضي اهللا عنه أيضا    وهكذا عثم 
تكون يف بيت زوجها أو تنتقل إىل أهلها؟ فشهدت عنده فريعه بنت مالك أخـت أيب                

 فقـضى بـذلك     ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرها أن تعتد يف بيتـها             ،سعيد
   .عثمان

 وحيـتج   ، أي متعة احلج   :ى باملتعة وملا مسع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتو        
 يوشـك أن    : قال ، وأما يريان إفراد احلج    ،عليه بقول أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما       

  . قال أبو بكر وعمر: وتقولون، قال رسول اهللا:ترتل عليكم حجارة من السماء أقول

وملا ذكر لإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل مجاعة يتركون احلديث ويـذهبون              
 عجبت لقـوم عرفـوا      : قال ، ويسألونه عما لديه وعما يقول     ،إىل رأي سفيان الثوري   

فَلْيحـذَِر  ﴿ : واهللا تعاىل يقول،اإلسناد وصحته عن رسول اهللا يذهبون إىل رأي سفيان        
أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَنْ تأَم ناِلفُونَ عخي ١(﴾الَِّذين(.  

ا ذكر عند أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه رجل يدعو إىل القرآن وإىل ترك               ومل
 أن السلف الصاحل عرفوا هذا األمر ونبغـت  : واملقصود.)دعوه فإنه ضال ( : قال ،السنة

   ، وضللوهم، فاشتد إنكارهم عليهم، بسبب اخلوارج يف هذا الباب.عندهم نوابغ

                                                
 .٦٣سورة النور اآلية ) ١(
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وارج وما اعتقدوه يف بعض الصحابة رضـي اهللا         مع أنه إنكار له شبهة بالنسبة إىل اخل       
   .عنهم

 ومعصية  ، وبالء كبريا  ،أما هؤالء املتأخرون املنكرون للسنة فقد أتوا منكرا عظيما        
 وسـار   ، وطعنوا فيها ويف رواا ويف كتبها      ، إن السنة ال حيتج ا     : حيث قالوا  ،عظيمة

 ، بالقرآنيني : ومسوا أنفسهم  ،على هذا املنهج وأعلنه كثري من الناس يف مصر ويف غريها          
 فقد احتاطوا كثريا للسنة تلقوها أوال عـن الـصحابة   ،وقد جهلوا ما قاله علماء السنة    

 ونقلوهـا إىل مـن      ، حفظا دقيقا بعناية تامة    ،حفظا ودرسوها وحفظوها حفظا كامال    
 وقد كثر ذلـك يف القـرن        ، مث ألف العلماء يف القرن الثاين ويف القرن الثالث         ،بعدهم

 فانتقلت ، فألفوا الكتب ومجعوا األحاديث حرصا على السنة وحفظها وصيانتها       ،لثالثا
 مث نقبـوا    ،من الصدور إىل الكتب احملفوظة املتداولة املتناقلة اليت ال ريب فيها وال شك            

 حىت حرروا ذلـك أمت      ، من سيئ احلفظ منهم    ،عن الرجال وعرفوا ثقتهم من ضعيفهم     
 ، ومن حيتج به ومن ال حيتج بـه        ،اية ومن ال يصلح للرواية     وبينوا من يصلح للرو    ،حترير

 ،لكذابني والوضـاعني  اواعتنوا مبا قد وقع من بعض الناس من أوهام وأغالط وعرفوا            
 وأقام م احلجـة     ، فأيد اهللا سبحانه وتعاىل م السنة      ،فألفوا فيهم وأوضحوا أمساءهم   

 وبقيت السنة حبمد    ،ل الضالني  وانكشف ضال  ، وزال تلبيس امللبسني   ،وقطع م املعذرة  
 ، وكان األئمة يعظمون ذلك كـثريا      ،اهللا جلية وواضحة ال شبهة فيها وال غبار عليها        

 حدث ذات يوم عبد اهللا بن       ،وإذا رأوا من أحد تساهال بالسنة أو إعراضا أنكروا عليه         
ـ      (( :عمر رضي اهللا عنهما بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          ساجد ال متنعوا إمـاء اهللا م

 عن اجتهاد منه وخوف من تساهل النساء يف         - واهللا لنمنعهن    :أبنائه فقال بعض    ))اهللا
  ذلك وليس
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 ، قال رسول اهللا   : أقول : وقال ، فأقبل عليه عبد اهللا وسبه سبا سيئا       -قصده إنكار السنة    
   . واهللا لنمنعهن:وتقول

 فقـال   ،احلصىورأى عبد اهللا بن مغفل املزين رضي اهللا عنه بعض أقاربه خيذف ب            
 وال إنه ال يـصيد صـيداً  (( : ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اخلذف وقال  :له

 إن رسول اهللا ى عن هذا       : أقول لك  : فقال ، مث رآه يف وقت آخر خيذف      ))ينكأ عدواً 
  . ال أكلمك أبدا،مث حتذف

ـ   ،فالصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم كانوا يعظمون هذا األمر جدا          اس  وحيذرون الن
من التساهل بالسنة أو اإلعراض عنها أو اإلنكار هلا بأي رأي من اآلراء أو اجتهاد من                

   . وهكذا علماء السنة بعدهم،االجتهادات
 إذا جاء احلديث عن رسول اهللا فعلى العني         :قال أبو حنيفة رمحه اهللا يف هذا املعىن       

ن التابعني فهم رجـال     وإذا جاء ع   ، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العني والرأس       ،والرأس
   .وحنن رجال

 ، ما منا إال راد ومردود عليه إال صاحب هـذا القـرب       :وقال مالك رضي اهللا عنه    
 ال يصلح آخر هذه األمـة إال مـا       : وقال أيضا  . رسول اهللا عليه الصالة والسالم     :يعين

   . وهو اتباع الكتاب والسنة:أصلح أوهلا
 عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم           إذا رويت  :وقال الشافعي رمحه اهللا تعاىل    

 إذا  : ويف لفظ آخر قال    .حديثا صحيحا مث رأيتموين خالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب         
   . فاضربوا بقويل احلائط،جاء احلديث عن رسول اهللا وقويل خيالفه

 وخذوا من   ، ال تقلدوين وال تقلدوا مالكا وال الشافعي       :وقال أمحد رضي اهللا عنه    
   .حيث أخذنا
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 وقد تكلـم أهـل     ، واألمر يف ذلك واضح وجلي     ،وكالم أهل العلم يف هذا كثري     
 وابن كثري رمحهم    ، وابن القيم  ، كأيب العباس ابن تيمية    ؛العلم يف هذا املقام كالما كثريا     

   . وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد ضل سواء السبيل،اهللا تعاىل وغريهم

 وأن الواجب عرض    ، ضل وأخطأ  ومن عظم آراء الرجال وقدمها على السنة فقد       
 فما شهدا  ،آراء الرجال مهما عظموا على كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم           

يا ﴿ : قول اهللا تعاىل   : واألصل يف هذا   ،له بالقبول قبل وما مل يشهدا له بالقبول مل يقبل         
وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنـازعتم ِفـي   أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ     

                ـريخ ِم الْـآِخِر ذَِلـكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريش
 )٢(﴾ه ِإلَى اللَّهِ  وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْم     ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾وأَحسن تأِْويلًا 

   .اآلية

مفتاح اجلنة يف االحتجـاج      (: اهللا رسالة مساها   هوقد كتب احلافظ السيوطي رمح    
 أن من أنكر السنة وزعم أنه ال حيتج ا فقد كفر باإلمجـاع،          : وذكر يف أوهلا   ،)بالسنة

 وأـا األصـل   ، فهذه مكانة السنة من اإلسالم.ونقل كثريا من كالم السلف يف ذلك   
 وأا حجة مستقلة قائمة بنفسها جيب األخذ ا والرجـوع           ،ثاين من أصول اإلسالم   ال

   .إليها مىت صح السند عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك

 والعافية من كل ما خيالف  ،فنسأل اهللا تعاىل التوفيق والسداد واالستقامة على ذلك       
 ، وصلى اهللا على نبينا حممد     ،لعاملني واحلمد هللا رب ا    . إنه ويل ذلك والقادر عليه     ،شرعه

    .وعلى آله وصحبه وسلم

                                                
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ١(
 .١٠سورة الشورى اآلية ) ٢(
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  أسئلة وأجوبة على ما سبق

 وكيف ينجو املؤمن من ،العالج ملن به صرف أو عطف أو سحر
   وما األدعية واألذكار لذلك الشيء؟،ذلك

 ما العالج ملن به صرف أو عطف أو سحر ؟ وكيف ميكن للمـؤمن أن                :١س  
 فعله؟ وهل هناك أدعية أو ذكر من القرآن والسنة لذلك           ينجو من ذلك وال يضره    

  الشيء؟ 

   : هناك أنواع من العالج:١ج 

 ، إذا عرف أنه مثال جعل شيئا من الشعر يف مكـان   ، ينظر فيما فعله الساحر    :أوال
 إذا عرف أنه وضعه يف املكان الفالين أزيل هـذا           ، أو يف غري ذلك    ،أو جعله يف أمشاط   

   .يبطل مفعوله ويزول ما أراده الساحرالشيء وأحرق وأتلف ف

 إما أن تزيل ما فعلت      : فيقال له  ، أن يلزم الساحر إذا عرف أن يزيل ما فعل         :ثانيا
 مث إذا أزال ذلك الشيء يقتله ويل األمر؛ ألن الساحر يقتـل علـى               ،أو تضرب عنقك  

 وقـد روي عـن      ، كما فعل ذلك عمر رضي اهللا تعاىل عنـه         ،الصحيح بدون استتابة  
 وملـا علمـت     ))حد الساحر ضربه بالسيف   (( :سول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      الر

   .حفصة أم املؤمنني رضي اهللا تعاىل عنها أن جارية هلا تتعاطى السحر قتلتها

 ويف سورة   ، وهو أن يقرأ يونس    : فإن هلا أثرا عظيما يف إزالة السحر       ، القراءة :ثالثا
 ، ويدعو له بالشفاء والعافية، واملعوذتني، وسورة اإلخالص، ومعها سورة الكافرون   ،طه

  وال سيما 
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اللهم رب الناس أذهب البـأس      (( :بالدعاء الثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو        
 ومن ذلك ما رقى بـه       ))واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما          

من كل شيء يؤذيك ومن     بسم اهللا أرقيك    ((  :جربائيل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو      
 ، ويكرر هذه الرقية ثالثـا     ))شر كل نفس أو عني حاسد اهللا يشفيك بسم اهللا أرقيك          

   . ثالثا)املعوذتني( و ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد﴿ :ويكرر قراءة

 ويغتسل بباقيه مرة أو     ،ومن ذلك أن يقرأ ما ذكرناه يف ماء ويشرب منه املسحور          
 كما  ، وقد ذكر هذا العلماء رمحهم اهللا      ،بإذن اهللا تعاىل   فإنه يزول    ،أكثر حسب احلاجة  

فتح ايد شرح كتـاب     ( :ذكر ذلك الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا يف كتاب          
   . وذكره غريه)ما جاء يف النشرة( يف باب )التوحيد

 أن يأخذ سبع ورقات من السدر األخضر ويدقها وجيعلها يف ماء ويقرأ فيه              :رابعاً
 كمـا أن ذلـك   ،ن اآليات والسور السابقة والدعوات فيشرب منه ويغتسل ما تقدم م  

ينفع يف عالج الرجل إذا حبس عن زوجته فتوضع السبع الورقات من السدر األخضر               
   . فإنه نافع بإذن اهللا جل وعال،يف ماء فيقرأ فيه ما سبق مث يشرب منه ويغتسل

 ،نـسبة للمـسحورين  واآليات اليت تقرأ يف املاء وورق السدر األخضر بال 
   :ومن حبس عن زوجته ومل جيامعها هي كما يلي

   . قراءة الفاحتة- ١
اللَّه ال ِإلَه ِإال هـو      ﴿ : وهي قوله تعاىل   ، قراءة آية الكرسي من سورة البقرة      - ٢

رِض من ذَا الَِّذي    الْحي الْقَيوم ال تأْخذُه ِسنةٌ وال نوم لَه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَ             
يشفَع ِعنده ِإال ِبِإذِْنِه يعلَم ما بين أَيِديِهم وما خلْفَهم وال يِحيطُونَ ِبشيٍء ِمن ِعلِْمـِه                

  ِإال ِبما شاَء وِسع كُرِسيه السماواِت 
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الْع ِليالْع وها ومِحفْظُه هئُودال يو ضالْأَرو١(﴾ِظيم(.   

قَالَ ِإنْ كُنت ِجئْت ِبآيٍة فَأِْت ِبهـا      ﴿ : وهي قوله تعاىل   ،قراءة آيات األعراف  -٣
   اِدِقنيالص ِمن تِإنْ كُن*         ِبنيانٌ مبثُع فَِإذَا ِهي اهصفَأَلْقَى ع  *      فَـِإذَا ِهـي هدي عزنو

   اِظِريناُء ِللنضيلَأُ مِ  * بقَالَ الْم          ِلـيمع اِحرذَا لَـسنَ ِإنَّ هوعِم ِفرقَو أَنْ   * ن ِريـدي
 قَالُوا أَرِجه وأَخاه وأَرِسـلْ ِفـي الْمـداِئِن           *يخِرجكُم ِمن أَرِضكُم فَماذَا تأْمرونَ    

اِشِرينِليٍم       *حاِحٍر عِبكُلِّ س وكأْتنَ قَا   *  يوعةُ ِفررحاَء السجا ِإنْ      ورا لَـأَجلُوا ِإنَّ لَن
    اِلِبنيالْغ نحا نكُن *      ِبنيقَرالْم لَِمن كُمِإنو معا       * قَالَ نِإمو لِْقيا أَنْ تى ِإموسا مقَالُوا ي

     لِْقنيالْم نحكُونَ نـاسِ       * أَنْ نالن نيوا أَعرحا سا أَلْقَوقَالَ أَلْقُوا فَلَم   موهبهرـتاسو 
 وأَوحينا ِإلَى موسى أَنْ أَلِْق عصاك فَِإذَا ِهي تلْقَف ما يأِْفكُونَ             *وجاُءوا ِبِسحٍر عِظيمٍ  

 وأُلِْقـي   *فَغِلبوا هناِلك وانقَلَبوا صـاِغِرين * فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ      * 
رحالساِجِدينةُ س*  الَِمنيالْع با ِبرنونَ*  قَالُوا آمارهى ووسم ب٢(﴾ر(.  

وقَالَ ِفرعونُ ائْتوِني ِبكُلِّ    ﴿ : وهي قوله تعاىل   ، قراءة آيات يف سورة يونس     - ٤
 فَلَما أَلْقَـوا     *ملْقُونَفَلَما جاَء السحرةُ قَالَ لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنتم          * ساِحٍر عِليٍم   

               فْـِسِدينلَ الْممع ِلحصال ي ِإنَّ اللَّه ِطلُهبيس ِإنَّ اللَّه رحِبِه الس ما ِجئْتى موسقَالَ م *
  .)٣(﴾ويِحق اللَّه الْحق ِبكَِلماِتِه ولَو كَِره الْمجِرمونَ

قَالُوا يا موسـى ِإمـا أَنْ      ﴿ :وله عز وجل   وهي ق  ، قراءة آيات يف سورة طه     - ٥
   قَالَ بلْ أَلْقُوا فَِإذَا *تلِْقي وِإما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى

                                                
 .٢٥٥سورة البقرة اآلية ) ١(
 .١٢٢ – ١٠٦سورة األعراف اآليات ) ٢(
 .٨٢ – ٧٩سورة يونس اآليات ) ٣(
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 فَأَوجس ِفي نفِْسِه ِخيفَةً موسى  *ِحبالُهم وِعِصيهم يخيلُ ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم أَنها تسعى
 وأَلِْق ما ِفي يِميِنك تلْقَف ما صنعوا ِإنما صـنعوا        * تخف ِإنك أَنت الْأَعلَى    قُلْنا ال * 

  .)١(﴾كَيد ساِحٍر وال يفِْلح الساِحر حيثُ أَتى
  .قراءة سورة الكافرون -٦
  .)ثالث مرات(  ومها سورة الفلق والناس: قراءة سورة اإلخالص واملعوذتني- ٧
 اشـف  ، أذهب البأس،اللهم رب الناس  (( : قراءة بعض األدعية الشرعية مثل     - ٨

 ، فهذا طيـب )ثالث مرات())  شفاء ال يغادر سقما ، ال شفاء إال شفاؤك    ،أنت الشايف 
 ومن شر كل نفس أو عني       ،باسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك      (( :وإذا قرأ مع ذلك   
   . فهذا طيب) مراتثالث( )) بسم اهللا أرقيك،حاسد اهللا يشفيك

وإن قرأ ما سبق على املسحور مباشرة ونفث على رأسه أو على صدره فهذا مـن   
   .أسباب الشفاء بإذن اهللا أيضا كما تقدم

  حكم حرق الساحر بالنار
   هل جيوز حرق الساحر بالنار؟ :٢س 
:  ال حيرق بالنار أحد؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ى عن ذلك وقال              :٢ج  

   . بل يقتل بالسيف)) النار ال يعذب ا إال اهللاإن((
  هل جيوز تغسيل املريض بدم الذبيحة ؟ 

   هل جيوز تغسيل املريض بدم الذبيحة؟ :٣س 
   ألنه جنس فال جيوز التداوي بالنجس . ال جيوز:٣ج 

  حكم الذهاب إىل الكهان لقتل اجلن الذي م أو خيرجوم 
  وا إىل الكهان؛ لعلمهم  هل جيوز لبعض الناس أن يذهب:٤س 

                                                
 .٦٩ – ٦٥سورة طه اآليات ) ١(
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  أم سوف يقتلون اجلن الذي م أو خيرجوم؟

 هذا كله ال جيوز؛ ألن الكهنة يستخدمون الشياطني حىت يف عهد اجلاهلية،             :٤ج  
 ويف املكان الفالين    ،والكاهن له صاحب من اجلن يأتيه وخيربه أن يف املكان الفالين كذا           

   .ذلك ويف الشام مات فالن إىل غري ،حصل كذا

فهكذا تتناقل الشياطني األخبار فيظن اجلاهل أن هذا الكاهن أو الرمـال يعلـم              
الغيب، وإمنا هي الشياطني تنقل له بعض األخبار فيتظاهر للناس أن عنده معلومات عن              

 وقد يستخدم بعض الشياطني اآلخرين الذين هلم قوة مـن ملـوك الـشياطني               ،الغيب
 فإذا أرضاهم هذا ،لذي تلبس يف املريض أو يف انون       فيأتون ذا الشيطان ا    ،ورؤسائهم

 ، إذا أرضاهم بـذلك -اإلنسي بعبادم من دون اهللا أو نذر هلم وذبح هلم من دون اهللا      
 ، إما أن تفعل كذا وكذا وإال قتلناك       :قد حيضرون الشيطان الذي حتت إمرم فيقولون      

يح من أجل طاعته لسادته من       فيدع عمله القب   ، وإال فعلنا بك كذا وكذا     ،وإال سجناك 
  ولـيس  ،الشياطني والرؤساء فيحصل نفع لإلنسان ذه الطرق اخلبيثة الشركية الضارة         

 . وال جيوز سؤاهلم وال تصديقهم، وال جيوز إتيان هؤالء الكهنة والعرافني أبدا    ،هذا بعذر 
   .ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم زجر عن ذلك

 فعباد اجلن قـد  ،لناس عن طريق الشرك فليس بعذرولو قدر له أنه انتفع به بعض ا 
 فهـذا   ، فقد يأتيهم اجلين بأشياء أو بدراهم يسرقها       ،ينتفعون باجلن لكن ضررهم أعظم    

 وكـان أهـل     - نسأل اهللا العافيـة      -ليس بعذر يف عبادة اجلن واختاذهم آهلة مع اهللا          
ون النـاس الـذين      تأيت الشياطني يف جوف األصنام فيكلم      :اجلاهلية تكلمهم األصنام  

   . فيغروم بالشرك، جرى كذا وكذا: ويقولون،يعبدوا من دون اهللا
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  من مات وهو يذبح للجن ويصر على ذلك هل يصلى عليه ويدعى له؟

 ومصر على ذلك هل يصلى عليـه        ، إذا مات إنسان وهو يذبح للجن      :٥س  
  ويدعى له؟ 

 وال  ، يعترب من املسلمني    وال ، وال يكفن  ، وال يغسل  ، ال جيوز أن يصلى عليه     :٥ج  
 وينذر هلم   ، وهكذا الذي يدعو اجلن أو األولياء أو أهل القبور         . ألنه مشرك  .يقرب معهم 
   .والعياذ باهللا

  كيف سحر الرسول صلى اهللا عليه وسلم؟
واللَّـه  ﴿ : كيف يسحر الرسول صلى اهللا عليه وسلم واهللا يقول لـه           :٦س  

ف يسحر وهو يتلقى الوحي عن ربه ويبلـغ ذلـك            ؟ وكي  )١(﴾يعِصمك ِمن الناسِ  
ِإنْ تتِبعـونَ ِإال    ﴿ : فكيف يبلغ وهو مسحور وقول الكفار واملـشركني        ،للمسلمني

   . وبيان هذه الشبهات، ؟ نرجو إيضاحها)٢(﴾رجلًا مسحورا
 وعندما اسـتقر الـوحي   ، هذا ثبت يف احلديث الصحيح أنه وقع يف املدينة      :٦ج  

 ونصر اهللا نبيه على املشركني      ، وقامت دالئل النبوة وصدق الرسالة     ،سالةواستقرت الر 
 فعمل له سحرا يف مشط      ، لبيد بن األعصم   : تعرض له شخص من اليهود يدعى      ،وأذهلم

 فصار خييل إليه أنه فعل بعض الشيء مع أهلـه ومل            ،ومشاطة وجف طلعة ذكر النخل    
 ،ث بـه النـاس     حيد افيم ومتييزه معه     لكن مل يزل حبمد اهللا تعاىل عقله وشعوره        ،يفعله

 لكنه أحس بشيء أثر عليه بعض األثـر مـع       ،ويكلم الناس باحلق الذي أوحاه اهللا إليه      
 إنه كان خييل إليه أنه فعل بعض الـشيء يف           : كما قالت عائشة رضي اهللا عنها      ،نسائه

  البيت مع أهله 
                                                

 .٦٧سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٤٧سورة اإلسراء اآلية ) ٢(
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عليه السالم فأخربه مبا     فجاءه الوحي من ربه عز وجل بواسطة جربائيل          )وهو مل يفعله  
وقع فبعث من استخرج ذلك الشيء من بئر ألحد األنصار فأتلفه وزال عنه حبمـد اهللا               
تعاىل ذلك األثر وأنزل عليه سبحانه سوريت املعوذتني فقرأمها وزال عنه كل بالء وقال              

 ومل يترتب على ذلك شيء ممـا        ،))ما تعوذ املتعوذون مبثلهما   (( :عليه الصالة والسالم  
 واهللا جل وعال عصمه من الناس مما مينع وصول   ،يضر الناس أو خيل بالرسالة أو بالوحي      

 أما ما يصيب الرسل من أنواع البالء فإنه مل يعصم منه عليه الـصالة               .الرسالة وتبليغها 
 ، وكسرت البيضة على رأسه    ، فقد جرح يوم أحد    ، بل أصابه شيء من ذلك     ،والسالم

 وقد  ، وسقط يف بعض احلفر اليت كانت هناك       ،املغفرودخلت يف وجنتيه بعض حلقات      
 ومما ، فقد أصابه شيء مما أصاب من قبله من الرسل        ،ضيقوا عليه يف مكة تضييقا شديدا     

 ولكـن اهللا  ، وضاعف به حسناته، وأعلى به مقامه، ورفع اهللا به درجاته،كتبه اهللا عليه 
 ومل حيولوا بينه وبني ما جيب      ،ةعصمه منهم فلم يستطيعوا قتله وال منعه من تبليغ الرسال         

   .عليه من البالغ فقد بلغ الرسالة وأدى األمانة صلى اهللا عليه وسلم

  :معىن قول اهللا تعاىل عن الكهنة
   اآلية﴾وما هم ِبضارين ِبِه ِمن أَحٍد ِإال ِبِإذِْن اللَّه﴿

كوا طريق   نرجو إيضاح قول اهللا تعاىل عن الكهنة ومن شاهم الذين تر           :٧س  
اهللا وذهبوا إىل الشياطني ليتعلموا منهم ما يفرقون به بني املرء وزوجـه ومـا هـم           

 وهل حيـدث ذلـك الـضرر    ، كيف يكون ذلك،بضارين به من أحد إال بإذن اهللا    
للمؤمنني الفاسقني؟ وما طريق الوقاية من هذه الشرور واألضرار حيث يروج كثري            

  من 
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   الكهنة للعوام قدرم على ذلك؟

 وخدمة من تعاطى هذه     ، قد تكون هذه الطرق اخلبيثة من خدمة الشياطني        :٧ج  
 وتعلمهم منهم من أنواع السحرة والكهنة والرمالني والعرافني،         ، وصحبتهم هلم  ،األمور

 واالستحواذ على عقـول  ، فيتعاطون هذه األمور من أجل املال     ،وغريهم من املشعوذين  
 واهللا  ، وهذا واقع  ، إم يعرفون كذا ويعرفون كذا     : وحىت يعظمهم الناس فيقولوا    ،الناس

 حىت يتميز الصادق من     ، ويبتلي عباده باألشرار واألخيار    ،يبتلي عباده بالسراء والضراء   
 ويسعى يف سالمة ، وحىت يتميز من يعبد اهللا    ، وحىت يتميز ويل اهللا من عدو اهللا       ،الكاذب
 وبني من هو ضعيف يف ذلـك أو         ، وحيارب الكفر والنفاق واملعاصي واخلرافات     ،دينه

 والـشدة   ، واهللا مييز الناس مبا يبتليهم به من السراء والضراء         ،خملد إىل الكسل والضعف   
 ، حىت يتبني أولياء اهللا من أعدائه املعاندين لدين اهللا         ؛ وتسليط األعداء واجلهاد   ،والرخاء

 والتوقي  ، شك فيه   وهذا واقع ال   ،وحىت يتبني أهل القوة يف احلق من الضعفاء واخلاملني        
 وقد شرع اهللا لعباده أن يتوقوا شرهم مبا شـرع           ، بل واجب  ،لذلك مشروع حبمد اهللا   

 فقد قال النيب صـلى      ،سبحانه من التعوذات واألذكار الشرعية وسائر األسباب املباحة       
أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلـق مل          (( : من نزل مرتال فقال    :اهللا عليه وسلم  

   . أخرجه مسلم يف صحيحه))حىت يرحتل من مرتله ذلكيضره شيء 

أن من قال باسم اهللا الذي ال يضر مـع          (( :وكما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم      
امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم ثالث مرات يف املساء مل يضره                

 وكما  )) ميسي شيء حىت يصبح ومن قاهلا ثالث مرات يف الصباح مل يضره شيء حىت            
   منأن (( :أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم
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 وهذا من فضل اهللا     ،))قرأ آية الكرسي حني ينام على فراشه مل يضره شيء حىت يصبح           
أن من قرأ سورة اإلخالص قُلْ هو اللّه أحـد  (( : وأخرب صلى اهللا عليه وسلم   ،عز وجل 

 فهي من أسباب السالمة     ))شيءوسوريت الفلق والناس ثالث مرات عند نومه مل يضره          
 ، وهكذا بعد الصلوات اخلمس    ،)ثالث مرات (من كل سوء إذا قرأها املؤمن عند النوم         

 وذلك بعد أن ينتهي مـن التـسبيح         ،ويشرع تكرارها بعد صالة الفجر واملغرب ثالثا      
 وإرشـاده  ، وذلك من فضل اهللا سبحانه وتعاىل على عباده ،والتحميد والتكبري والتهليل  

   . إىل أسباب العافية والوقاية من شر األعداءهلم

 واحلمد  ،سبحان اهللا (( :وهكذا من األسباب الشرعية اإلكثار من الكلمات األربع       
 فهي من أسباب السالمة والعافية؛ لقول النيب صلى اهللا ،)) واهللا أكرب  ، وال إله إال اهللا    ،هللا

مد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب         أحب الكالم إىل اهللا أربع سبحان اهللا واحل        :عليه وسلم 
   .أخرجه مسلم يف صحيحه

وهكذا العناية بقراءة القرآن الكرمي واإلكثار منها بالتدبر والتعقل والعناية بأمر اهللا            
 ال إله إال اهللا وحده ال شريك : وهكذا اإلكثار من قول  .عز وجل بطاعته وترك معاصيه    

 كلها من أسباب السالمة، وقد صح    ،ء قدير  وهو على كل شي    ، له امللك وله احلمد    ،له
من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له  (( :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف يوم مائة مرة كانت له عـدل عـشر                   
شيطان يومه  رقاب وكتب اهللا له مائة حسنة وحميت عنه مائة سيئة وكان يف حرز من ال              

 متفق  ))ذلك حىت ميسي ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال رجل عمل أكثر من عمله               
   .على صحته
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 وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم       ،ومما جيمع اخلري كله للمسلم العناية بكتاب اهللا       
 واألخذ مبا أوصى به اهللا عباده وأمرهم به يف كتابه الكرمي وسنة رسـوله               ،قوال وعمال 

 وال شـك أن     ، ومن ذلك أنه أوصى عباده بالتقوى وأمرهم ا يف آيات كثرية           ،منياأل
 ووصية رسـوله عليـه الـصالة    ،التقوى هي أعظم الوصايا؛ فهي وصية اهللا عز وجل   

   . وهي جامعة للخري كله،والسالم

ومن مجلة التقوى العناية بكتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديـه وال مـن           
وهذَا ِكتـاب   ﴿ : فقال جل وعال   ، وقد أوصى اهللا بذلك    ،يل من حكيم محيد   خلفه ترت 

قُلْ تعالَوا أَتلُ   ﴿ : وقال جل وعال   ،)١(﴾أَنزلْناه مبارك فَاتِبعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ     
ِلديِن ِإحسانا وال تقْتلُوا أَوالدكُم ِمن      ما حرم ربكُم علَيكُم أَال تشِركُوا ِبِه شيئًا وِبالْوا        

ِإمالٍق نحن نرزقُكُم وِإياهم وال تقْربوا الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن وال تقْتلُـوا               
وال تقْربوا مـالَ    * م تعِقلُونَ   النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإال ِبالْحق ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُ         

     كَلِّفِط ال نانَ ِبالِْقسالِْميزلَ وفُوا الْكَيأَوو هدلُغَ أَشبى يتح نسأَح ِتيِم ِإال ِبالَِّتي ِهيالْي
لَّـِه أَوفُـوا ذَِلكُـم      نفْسا ِإال وسعها وِإذَا قُلْتم فَاعِدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وِبعهِد ال           

وأَنَّ هذَا ِصـراِطي مـستِقيما      ﴿ : مث قال بعد ذلك    )٢(﴾وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ   
 )٣(﴾فَاتِبعوه وال تتِبعوا السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تتقُونَ            

   .﴾لَعلَّكُم تتقُونَ﴿ : مث قال﴾لَعلَّكُم تذَكَّرونَ﴿ : مث قال﴾لَعلَّكُم تعِقلُونَ﴿ :الفقال أو

                                                
 .١٥٥سورة األنعام اآلية ) ١(
 .١٥٢ – ١٥١سورة األنعام اآليتان ) ٢(
 .١٥٣سورة األنعام اآلية ) ٣(
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 أن اإلنسان إذا تعقل ما خلق له        :واحلكمة يف ذلك كما قال مجع من أهل التفسري        
 وملـا   ، ملا جيب عليه   ، ونظر فيه وتأمله حصل له به التذكر       ، وما خوطب به   ،وما أمر به  

 وبذلك يكمل   ، بفعل األوامر وترك النواهي    : مث بعد ذلك تكون التقوى     ،ي له تركه  ينبغ
 . فإنه يبدأ بالتعقل والتذكر مث العمل وهـو املقـصود          ، أو مبا مسع   ،للعبد العناية مبا قرأ   

 والعمل بـه؛ ألنـه      ، والذب عنه  ،فالوصية بكتاب اهللا قوال وعمال تشمل الدعوة إليه       
 وقد ثبت يف الصحيح عن النيب       ، ومن حاد عنه هلك    ، جنا كتاب اهللا الذي من متسك به     

 أن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   :صلى اهللا عليه وسلم من حديث عبد اهللا بن أيب أوىف      
 هل أوصى النيب صـلى اهللا  : وذلك حينما سئل عبد اهللا بن أيب أوىف      ،أوصى بكتاب اهللا  

لى اهللا عليه وسلم أوصى      فالرسول ص  . أوصى بكتاب اهللا   ، نعم :عليه وسلم بشيء؟ قال   
   . ألنه جيمع اخلري كله.بكتاب اهللا

 أن النيب عليه الصالة والـسالم   ، عن جابر رضي اهللا تعاىل عنه      ،ويف صحيح مسلم  
إين تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم        (( : فقال ،أوصى يف حجة الوداع بكتاب اهللا     

 عـن   ،صحيح مسلم أيضا   ويف   ))به كتاب اهللا من متسك به جنا ومن أعرض عنه هلك          
إين تارك فيكم ثقلني    (( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       ،زيد بن أرقم رضي اهللا عنه     

  .))أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهللا ومتسكوا به

وأهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت       (( : مث قال  ،فحث على كتاب اهللا ورغب فيه     
 كما أوصى   ، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم أوصى بكتاب اهللا        ))بييتأذكركم اهللا يف أهل     

 مث الوصية بكتاب اهللا وصية بالسنة؛ ألن القرآن أوصـى بالـسنة وأمـر               ،اهللا بكتابه 
 ومهـا  ، فالوصية بكتاب اهللا وصية بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   ،بتعظيمها
   من ، ومها األصالن اللذان ال بد منهما،الثقالن
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 ومن أنكر واحدا منها كفر باهللا وحـل دمـه         ، ومن حاد عنهما هلك    ،سك ما جنا  مت
تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب         إين  (( : وقد جاء يف رواية أخرى     ،وماله

   . أخرجها احلاكم بسند جيد))اهللا وسنيت

نة  أن الوصية بكتاب اهللا واألمر بكتاب اهللا وصية بالـس          :وقد عرفت أيها املسلم   
وأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَِطيعوا الرسـولَ       ﴿ :وأمر بالسنة؛ ألن اهللا تعاىل يقول     

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنـه        ﴿ : ويقول سبحانه  )١(﴾لَعلَّكُم ترحمونَ 
سولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تـولَّى فَمـا   من يِطِع الر﴿ : ويقول أيضا ، اآلية )٢(﴾فَانتهوا

  . اآلية)٣(﴾أَرسلْناك علَيِهم حِفيظًا
 وطاعة الرسـول عليـه الـصالة        ،وهناك آيات كثرية يأمر فيها سبحانه بطاعته      

 قال  : فالعلم ، فهذا هو العلم   ، والعلم النافع هو املتلقى عنهما واملستنبط منهما       ،والسالم
 وما جاء عن الصحابة رضـي اهللا        ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ،انهاهللا سبح 
ألم أعلم بكتاب اهللا وأعلم بالسنة، فاستنباطهم وأقواهلم يعني طالب العلـم،            ؛  عنهم

ويرشد طالب العلم إىل الفهم الصحيح عن اهللا وعن رسوله عليه الصالة والـسالم، مث               
 كالتابعني، وأتباع التـابعني، ومـن   .أئمة اهلدى : االستعانة بكالم أهل العلم بعد ذلك     

بعدهم من علماء اهلدى، وهكذا أئمة اللغة يستعان بكالمهم على فهم كتاب اهللا وسنة              
   .رسوله صلى اهللا عليه وسلم

 ويستعني على ذلك بكـالم     ، ويعىن بالسنة  ،فطالب العلم يعين بكتاب اهللا سبحانه     
  عدهم يف أهل العلم املنقول عن الصحابة ومن ب

                                                
 . ٥٦سورة النور اآلية  )١(
 .٧سورة احلشر اآلية  )٢(
 .٨٠سورة النساء اآلية ) ٣(
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 وكتب أهل العلم واهلدى؛ لكي يعرف معـاين كتـاب اهللا،            ،كتب التفسري واحلديث  
 ومـن   ،فيتعلمه ويعمل به ويعلمه للناس؛ ملا يف ذلك من األجر العظيم والثواب اجلزيل            

 وقولـه   ))خريكم من تعلم القرآن وعلمـه     (( :ذلك قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم      
 إىل   سهل اهللا له بـه طريقـاً        يلتمس فيه علماً   ك طريقاً من سل (( :صلى اهللا عليه وسلم   

   .))اجلنة

وقد حث الرسول صلى اهللا عليه وسلم على احملافظة على كتاب اهللا عـز وجـل            
 : مثل قول الرسول عليه الصالة والـسالم       ،وتدبر معانيه؛ ملا يف ذلك من األجر العظيم       

 وقوله صلى اهللا عليـه      ))مثاهلامن قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة واحلسنة بعشر أ          ((
 خرجـه مـسلم يف      ))اقرأوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصـحابه        (( :وسلم

 وهو قوله صـلى اهللا      : كما يف احلديث اآلخر    ، هم العاملون به   : وأصحابه ،)١(صحيحه
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمـه سـورة             (( :عليه وسلم 

قرة وآل عمران كأما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأما حزقـان              الب
 واآليـات   )٢( أخرجه مـسلم يف صـحيحه      ))من طري صواف حتاجان عن صاحبهما     

   .واألحاديث يف فضل القرآن والعمل به وفضل السنة والتمسك ا كثرية جدا

ملسلمني للتمسك بكتابه وسنة فنسأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يوفقنا وا      
   . إنه جواد كرمي، والعمل ما،رسوله صلى اهللا عليه وسلم

   

                                                
   )٦/٧٨( صحيح مسلم بشرح النووي  )١(
 ).٦/٧٩( :املرجع السابق) ٢(
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  )١(حكم الذهاب إىل الكهان والعرافني

 هل جيوز الذهاب إىل الكهان والعرافني واملشعوذين   : يقول - م   . ع . أ : من :س
  وسؤاهلم والتداوي عندهم بالزيت وحنوه؟ 

 وال جيوز   ،ني والسحرة واملنجمني والكهنة وحنوهم     ال جيوز الذهاب إىل العراف     :ج
 وال جيوز التداوي عندهم بزيت وال غريه؛ ألن الرسول صلى اهللا          ،سؤاهلم وال تصديقهم  

عليه وسلم ى عن إتيام وسؤاهلم وعن تصديقهم؛ ألـم يـدعون علـم الغيـب،         
   . ويدعوم إىل أسباب االحنراف عن العقيدة،ويكذبون على الناس

من أتى عرافا فسأله عن     (( : صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          وقد
 وقال صلى اهللا عليـه      ، أخرجه مسلم يف صحيحه    ))شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة      

من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا            (( :وسلم
ليس منا من سحر أو سحر له أو تطري أو          (( :سالم وقال عليه الصالة وال    ،))عليه وسلم 

  . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية))تطري له أو تكهن أو تكهن له

وفيما أباح اهللا من التداوي بالرقية الشرعية واألدوية املباحة عند املعروفني حبـسن             
  .العقيدة والسرية ما يكفي واحلمد هللا

   . واهللا ويل التوفيق

  

                                                
 . هـ٨/٢/١٤١٦ بتاريخ )١٤٩٨(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
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  )١( السحرة والكهنة بقصد العالجحكم الذهاب إىل

 ما حكم الذهاب للسحرة والكهنة بقصد العالج إذا كـان           : قارئ يسأل  :س
  مضطرا إىل ذلك؟ 

 بل جيـب أن     ، ال جيوز الذهاب إىل الكهان والسحرة واملشعوذين وال سواهم         :ج
 من أتى عرافـا   (( : لقوله صلى اهللا عليه وسلم     .ينبه عليهم ويؤخذ على أيديهم ومينعوا     

:  وقال صلى اهللا عليه وسلم     ، رواه مسلم  ))فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة        
صلى اهللا عليه   )) من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد             ((

 والكهان يدعون علم الغيب بواسـطة       ))ال تأتوهم (( : فقال ، وسئل عن الكهان   .وسلم
 بل جيب أن ينكـر  ، وال سؤاهلم عن شيء    ،ان الكهان والعرافني   فال جيوز إتي   ،شياطينهم

 لكن يذهب إىل أهل اخلري املعـروفني        ، وأن يؤدب حىت ال يعود لشيء من ذلك        ،عليه
   .بالرقية الشرعية فريقونه

  عالج السحر بعد وقوعه

ـ     :س  من مكنـاس يف املغـرب    - هـ   . س . ح : األخت اليت رمزت المسها ب
   . كيفية عالج السحر بعد وقوعه: سؤال عن:صتهابعثت برسالة طويلة خال

 من املعروفني حبسن    ، يعاجل السحر بعد وقوعه بالرقية الشرعية واألدوية املباحة        :ج
   . واهللا ويل التوفيق. من دون خلوة إذا كانت املريضة امرأة،العقيدة والسرية

   
                                                

 . هـ٢/١٠/١٤١٥نشرت يف جريدة املسلمون الصادرة بتاريخ ) ١(
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  )١(املصاب بالعني يعاجل بالرقية الشرعية

 وذلك منذ   ، وقد غلب على ظننا أا أصيبت بالعني       ، تعاين أخيت من مرض    :س
 ويف إحدى الليايل القريبة وقبل الفجر رأيت إحدى قريبايت وهي تنـصحين             ،سنتني

 إنه سبق أن عاجل     : وقوهلا ،بأخذ أخيت لعالجها عند شخص أمسته بأحد أحياء مدينتنا        
   .ا فبماذا تنصحوننا؟ جزاكم اهللا خري،مثل هذه احلالة بالرقية الشرعية

 ، من الرجل الثقة املعروف بذلك     ، يشرع عالج املصاب بالعني بالرقية الشرعية      :ج
 بـل  ، لكن إذا كانت الرقية من الرجل فإنه ال جيوز أن خيلو ا        ،أو املرأة املعروفة بذلك   

   .جيب أن يكون معهما ثالث تزول به اخللوة

 مث يغتسل بـه     وإن عرف العائن شرع استغساله بأن يغسل وجهه وكفيه يف إناء          
   .))وإذا استغسلتم فاغسلوا(( :املعني؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حق العائن

   .واهللا ويل التوفيق

                                                
 .هـ١٠/٩/١٤١٥ بتاريخ )١٤٧٩(ة يف العدد  نشرت يف جملة الدعو )١(
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  ًجيوز التداوي باألدوية املباحة شرعا

   . وعلى آله وصحبه، والصالة والسالم على رسول اهللا،احلمد هللا

 إخواننا املسلمني سـلك اهللا يب       من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه من           
   . وأعاذين وإياهم من مضالت الفنت ونزغات الشيطان آمني،وم سبيل أهل اإلميان

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وذَكِّر فَِإنَّ الذِّكْرى   ﴿ :فاملوجب هلذا هو النصيحة والتذكري؛ عمال بقول اهللا تعاىل        
 ِمِننيؤالْم فَعنلَى الِْإثِْم        ﴿ : وقوله تعاىل  )١(﴾توا عناوعال تى وقْوالتو لَى الِْبروا عناوعتو

 ثالث مرات قيـل     ))الدين النصيحة (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(﴾والْعدواِن
  .))هللا ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم(( :ملن يا رسول اهللا؟ قال

املشعوذين يف اآلونة األخرية ممن يدعون معرفة الطب ويعاجلون عـن        ونظرا لكثرة   
 وانتشارهم يف بعض البالد واستغالهلم للسذج من الناس ممن          ،طريق السحر أو الكهانة   

 رأيت من باب النصيحة هللا ولعباده أن أبني ما يف ذلك من خطر              -يغلب عليهم اجلهل    
 وخمالفة أمـره وأمـر      ،علق بغري اهللا تعاىل   عظيم على اإلسالم واملسلمني؛ ملا فيه من الت       

 وللمسلم  ، جيوز التداوي اتفاقاً   : فأقول مستعينا باهللا تعاىل    ،رسوله صلى اهللا عليه وسلم    
 ليشخص لـه    .أن يذهب إىل دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو حنو ذلك            

  مرضه ويعاجله 

                                                
 .٥٥سورة الذاريات اآلية ) ١(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٢(
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 ألن ذلك من بـاب      ؛ يف علم الطب    حسبما يعرفه  ،مبا يناسبه من األدوية املباحة شرعاً     
   . وال ينايف التوكل على اهللا سبحانه وتعاىل،األخذ باألسباب العادية املباحة

 عرف ذلك من عرفه وجهله      ،وقد أنزل اهللا سبحانه وتعاىل الداء وأنزل معه الدواء        
 فـال جيـوز     ، ولكنه سبحانه وتعاىل مل جيعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم          ،من جهله 

   .ض أن يذهب إىل الكهنة وحنوهم ممن يدعون معرفة الغيبياتللمري

 فإم يتكلمون   ، كما ال جيوز له أن يصدقهم فيما خيربونه به         ،ليعرف منهم مرضه  
 وهؤالء شأم الكفر    ،رمجا بالغيب أو يستحضرون اجلن؛ ليستعينوا م على ما يريدون         

 أن النيب صلى اهللا     ،صحيحه وقد روى مسلم يف      ، لكوم يدعون أمور الغيب    .والضالل
 وعـن  ))من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة         (( :عليه وسلم قال  

من أتـى كاهنـا     (( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ،أيب هريرة رضي اهللا عنه    
 ، رواه أبـو داود    ،))فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم            

 : وصححه احلاكم عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم بلفـظ           ،وخرجه أهل السنن األربع   
من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليـه       ((

 قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه       : وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال        ،))وسلم
 أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن            ليس منا من تطري أو تطري له      (( :وسلم

 رواه ،))أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسـلم            
   .البزار بإسناد جيد

 وسـؤاهلم   ،ففي هذه األحاديث الشريفة النهي عن إتيـان العـرافني وأمثـاهلم           
وأهل احلسبة وغريهم ممـن      فالواجب على والة األمور      .وتصديقهم والوعيد على ذلك   

  هلم قدرة 
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 مـن ذلـك يف    ومنع من يتعاطى شيئاً ،وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافني وحنوهم     
 وال  ، واإلنكار على من جييء إلـيهم      ، واإلنكار عليهم أشد اإلنكار    ،األسواق وغريها 

فإم غري   وال بكثرة من يأيت إليهم ممن ينتسب إىل العلم           ،يغتر بصدقهم يف بعض األمور    
 ألن الرسول صلى اهللا عليه      ؛ ملا يف إتيام من احملذور     . بل من اجلهال   ،راسخني يف العلم  

وسلم قد ى عن إتيام وسؤاهلم وتصديقهم؛ ملا يف ذلك من املنكر العظـيم واخلطـر        
  . وألم كذبة فجرة،اجلسيم والعواقب الوخيمة

 ألما يدعيان علـم  ؛ والساحر على كفر الكاهنكما أن يف هذه األحاديث دليالً     
 وألما ال يتوصالن إىل مقصودمها إال خبدمة اجلن وعبادم مـن            ،الغيب وذلك كفر  

 واملصدق هلم بدعواهم علم الغيب يكون       ، وذلك كفر باهللا وشرك به سبحانه      ،دون اهللا 
 وكل من تلقى هذه األمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسـول اهللا صـلى اهللا      ،مثلهم
 ، كنمنمتهم بكالم ال يفهم    ، وال جيوز للمسلم أن خيضع ملا يزعمونه عالجا        ،ه وسلم علي

 وحنو ذلك من اخلرافـات  ، أو صب الرصاص   ، وهي احلروف املقطعة   :وكتابة الطالسم 
 ومن رضـي بـذلك فقـد        ، فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس       ،اليت يعملوا 

حد من املسلمني الذهاب ألحد مـن        كما ال جيوز أل    .ساعدهم على باطلهم وكفرهم   
 سيكون بـني الـزوجني      ا أو عم  ،الكهان وحنوهم لسؤاله عمن سيتزوح ابنه أو قريبه       

 ألن هذا من الغيب الذي      . وحنو ذلك  ، أو العداوة والفراق   ،وأسرتيهما من احملبة والوفاء   
 عز وجل    كما قال اهللا   ، والسحر من احملرمات الكفرية    .ال يعلمه إال اهللا سبحانه وتعاىل     
  وما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُوال ِإنما نحن ﴿ :يف شأن امللكني يف سورة البقرة
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ِفتنةٌ فَال تكْفُر فَيتعلَّمونَ ِمنهما ما يفَرقُونَ ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه وما هم ِبضارين ِبـِه                
ِن اللَِّه ويتعلَّمونَ ما يضرهم وال ينفَعهم ولَقَد عِلموا لَمِن اشتراه ما لَه     ِمن أَحٍد ِإال ِبِإذْ   

   .)١(﴾ِفي الْآِخرِة ِمن خالٍق ولَِبئْس ما شروا ِبِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ

 كما نسأله   ،ائر املشعوذين ر السحرة والكهنة وس   شنسأل اهللا العافية والسالمة من      
 وأن يوفق املسلمني للحذر منهم وتنفيذ حكم        ،سبحانه وتعاىل أن يقي املسلمني شرهم     

   . إنه جواد كرمي، حىت يستريح العباد من شرهم وضررهم وأعماهلم اخلبيثة،اهللا فيهم

 وأوضح  ،وقد شرع اهللا سبحانه وتعاىل لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه            
 إمتاما لنعمته   ، وإحسانا منه إليهم   ، رمحة منه هلم   ،بحانه ما يعاجلونه به بعد وقوعه     هلم س 
   .عليهم

 واألشياء الـيت    ، ا خطر السحر قبل وقوعه     ىوفيما يلي بيان لألشياء اليت يتق     
   :يعاجل ا بعد وقوعه من األمور املباحة شرعا

 فأهم ذلك وأنفعه    ،ه وهو الذي يتقي به خطر السحر قبل وقوع        :أما النوع األول  
 قراءة آيـة    : ومن ذلك  ، والدعوات والتعوذات املأثورة   ،هو التحصن باألذكار الشرعية   

 ومن ذلك قراءا    ،الكرسي خلف كل صالة مكتوبة بعد األذكار املشروعة بعد السالم         
 : هي أعظم آية يف القرآن الكرمي وهي قوله سبحانه وتعـاىل           : وآية الكرسي  ،عند النوم 

﴿  ا ِفي                 اللَّهماِت واوما ِفي السم لَه موال نةٌ وِسن ذُهأْخال ت ومالْقَي يالْح وِإال ه ال ِإلَه
الْأَرِض من ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإال ِبِإذِْنِه يعلَم ما بين أَيـِديِهم ومـا خلْفَهـم وال                  

  ِه ِإال ِبما شاَء وِسع يِحيطُونَ ِبشيٍء ِمن ِعلِْم

                                                
 .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ١(
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ِظيمالْع ِليالْع وها ومِحفْظُه هئُودال يو ضالْأَراِت واومالس هِسي١(﴾كُر(.   

قُلْ أَعـوذُ  ﴿  ﴾قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَقِ ﴿و   ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد   ﴿ :ومن ذلك قراءة  
 يف أول   :)ثالث مرات ( وقراءة السور الثالث     ،بة خلف كل صالة مكتو    ﴾ِبرب الناسِ 

 ومن ذلك قراءة اآليتني مـن  . ويف أول الليل بعد صالة املغرب،النهار بعد صالة الفجر   
آمن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه       ﴿ : ومها قوله تعاىل   ،آخر سورة البقرة يف أول الليل     

اللَِّه ومالِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه ال نفَرق بين أَحٍد ِمن رسِلِه وقَالُوا           والْمؤِمنونَ كُلٌّ آمن بِ   
     ِصريالْم كِإلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونِمعـا           *سا ما لَههعسا ِإال وفْسن اللَّه كَلِّفال ي 

    ر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا     كَسنلَيِملْ عحال تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا ِإنْ ناِخذْنؤا ال تنب
ِإصرا كَما حملْته علَى الَِّذين ِمن قَبِلنا ربنا وال تحملْنا ما ال طَاقَةَ لَنا ِبِه واعف عنـا                  

 وقد صح عن رسول )٢(﴾ فَانصرنا علَى الْقَوِم الْكَاِفِرينواغِْفر لَنا وارحمنا أَنت موالنا    
من قرأ آية الكرسي يف ليلة مل يزل عليـه مـن اهللا           (( :اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      

 : وصح عنه أيضا صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال          ))حافظ وال يقربه شيطان حىت يصبح     
 كفتاه من كل   : واملعىن واهللا أعلم   ))ليلة كفتاه من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف         ((

   .سوء

 يف الليـل    ،ومن ذلك اإلكثار من التعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلـق            
 أو البحر؛ لقول الـنيب      ، أو اجلو  ، أو الصحراء  ، وعند نزول أي مرتل يف البناء      ،والنهار

    أعوذ:من نزل مرتال فقال(( :صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 .٢٥٥سورة البقرة اآلية ) ١(
 .٢٨٦ – ٢٨٥سورة البقرة اآليتان ) ٢(
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   .))هللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من مرتله ذلكبكلمات ا

بسم اهللا  (( :)ثالث مرات ( أن يقول املسلم يف أول النهار وأول الليل          :ومن ذلك 
لـصحة  )) الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العلـيم              

 وأن ذلك سبب للسالمة من كل ،الترغيب يف ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
   .سوء

وهذه األذكار والتعوذات من أعظم األسباب يف اتقاء شر السحر وغـريه مـن              
 وانشراح صـدر ملـا     ، وثقة باهللا واعتماد عليه    ،الشرور ملن حافظ عليها بصدق وإميان     

 مع اإلكثـار مـن      ، وهي أيضا من أعظم السالح لدفع السحر بعد وقوعه         .دلت عليه 
 ومن األدعية الثابتة    ، ويزيل البأس  ، أن يكشف الضرر   : وسؤاله سبحانه  ، اهللا الضراعة إىل 

 وكان صلى اهللا عليـه      ،عنه صلى اهللا عليه وسلم يف عالج األمراض من السحر وغريه          
اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشايف ال شفاء          (( :وسلم يرقي ا أصحابه   

 الرقية اليت رقى ا جربائيل النيب صلى اهللا          ومن ذلك  ))إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما     
بسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفـس أو      (( :عليه وسلم وهي قوله   

   .)ثالث مرات( وليكرر ذلك ))عني حاسد اهللا يشفيك باسم اهللا أرقيك

 وهو عالج نافع للرجل إذا حبس من مجاع         ،ومن عالج السحر بعد وقوعه أيضا     
 وجيعلها يف إناء    ،ذ سبع ورقات من السدر األخضر فيدقها حبجر أو حنوه          أن يأخ  :أهله

قُلْ هـو اللَّـه     ﴿ و   ،)آية الكرسي ( ويقرأ فيه    ،ويصب عليه من املاء ما يكفيه للغسل      
دالْفَلَقِ   ﴿ و   ﴾أَح بوذُ ِبراسِ   ﴿ و   ﴾قُلْ أَعالن بوذُ ِبروآيات السحر اليت يف     ﴾قُلْ أَع 

   وأَوحينا ِإلَى موسى أَنْ أَلِْق﴿ :من قوله سبحانه وتعاىل ،سورة األعراف
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اكص١(﴾ع(   ونَ  ﴿ : إىل قوله تعاىلارهى ووسم بر﴾)واآليات اليت يف سورة يونس،      )٢ 
ولَو ﴿ : إىل قوله تعاىل   ...)٣(﴾وقَالَ ِفرعونُ ائْتوِني ِبكُلِّ ساِحٍر عِليمٍ     ﴿ :من قوله تعاىل  

  ونَكَِرهِرمجـا أَنْ      ﴿ : واآليات يف سورة طه من قوله تعاىل       )٤(﴾الْمى ِإموسا مقَالُوا ي
وال يفِْلح الـساِحر حيـثُ      ﴿ : إىل قوله تعاىل   )٥(﴾تلِْقي وِإما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى      

   .)٦(﴾أَتى
 وبذلك يزول ،الباقيوبعد قراءة ما ذكر يف املاء يشرب منه بعض الشيء ويغتسل ب     

 حىت يزول   ، وإذا دعت احلاجة الستعماله أكثر من مرة فال بأس         ،الداء إن شاء اهللا تعاىل    
   .الداء بإذن اهللا تعاىل

ومن عالجه أيضا إتالف ما فعله الساحر من عقد أو غريها فيما يعتقد أنـه مـن        
ن بالذبح أو غريه     أما عالجه بعمل السحرة وحنوهم مما يتقربون إىل اجل         .أعمال الساحر 

 كما ال   ، بل هو من الشرك األكرب     ، ألنه من عمل الشيطان    ؛فهذا ال جيوز  : من القربات 
 ألـم ال    . واستعمال ما يقولـون    ،جيوز عالجه بسؤال الكهنة والعرافني واملشعوذين     

 وقد حذر رسول ، ويلبسون على الناس، وألم كذبة فجرة يدعون علم الغيب      ،يؤمنون
 واهللا  . كما سبق بيان ذلـك     ، عليه وسلم من إتيام وسؤاهلم وتصديقهم      اهللا صلى اهللا  

 وأن حيفظ عليهم دينهم     ،سبحانه وتعاىل املسئول أن يوفق املسلمني للعافية من كل سوء         
 وصلى اهللا وسلم علـى عبـده        . والعافية من كل ما خيالف شرعه      ،ويرزقهم الفقه فيه  

   .حسان وأتباعهم بإ، وعلى آله وصحبه،ورسوله حممد

                                                
 .١١٧سورة األعراف اآلية ) ١(
 .١٢٢سورة األعراف اآلية ) ٢(
 .٧٩ سورة يونس اآلية) ٣(
 .٨٢سورة يونس اآلية ) ٤(
 .٦٥سورة طه اآلية ) ٥(
 .٦٩سورة طه اآلية ) ٦(
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  القيام باملسريات يف مواسم احلج يف مكة املكرمة 
  باسم الرباءة من املشركني بدعة ال أصل هلا

 ، وعلى آله وصـحابته    ، وصلى اهللا وسلم على رسوله حممد بن عبد اهللا         ،احلمد هللا 
   : أما بعد،ومن اهتدى داه

 وأنـزل يف    ،فإن اهللا أوجب على عباده املؤمنني الرباءة من املشركني يف كل وقت           
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَـالُوا            ﴿ :ذلك قوله سبحانه  

                كُمـنيبـا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرد ونَ ِمندبعا تِممو كُمآُء ِمنرا بِإن ِمِهمِلقَو
 ةُ واودالْع     هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداُء أَبضغوأنزل يف ذلك سبحانه يف آخـر        )١(﴾الْب 

براَءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه ِإلَـى الَّـِذين   ﴿ :حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم قوله عز وجل    
  ِرِكنيشالْم ِمن متداهلى اهللا عليه    وصحت األحاديث عن رسول اهللا ص      . اآليات )٢(﴾ع

وسلم أنه بعث الصديق رضي اهللا عنه عام تسع من اهلجرة يقيم للناس حجهم ويعلـن                
الرباءة من املشركني مث أتبعه بعلي رضي اهللا عنه ليبلغ الناس ذلك وبعث الصديق رضي               
اهللا عنه مؤذنني مع علي رضي اهللا عنه ينادون يف الناس بكلمات أربع ال يدخل اجلنة إال          

 وال حيج بعد هذا العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند               نفس مؤمنة 
رسول اهللا عهد فأجله إىل مدته ومن مل يكن له عهد فله أربعة أشهر يـسيح يف األرض       

   . اآلية)٣(﴾فَِسيحوا ِفي الْأَرِض أَربعةَ أَشهٍر﴿ :كما قال عز وجل

                                                
 .٤سورة املمتحنة اآلية ) ١(
 .١سورة التوبة اآلية ) ٢(
 .٢سورة التوبة اآلية ) ٣(
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 كما قال اهللا    ، املشركني إذا مل يسلموا    وبعدها أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتال       
 األربعة اليت أجلـها     : يعين )١(﴾فَِإذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم   ﴿ :عز وجل يف سورة التوبة    

هلم عليه الصالة والسالم يف أصح قويل أهل العلم يف تفسري األشهر املذكورة يف هـذه                
   .اآلية

﴿   جثُ ويح ِرِكنيشلُوا الْمكُلَّ      فَاقْت موا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهمتد
                غَفُـور ِإنَّ اللَّـه مـِبيلَهلُّـوا سكَاةَ فَخا الزوآتالةَ ووا الصأَقَاموا وابٍد فَِإنْ تصرم

ِحيموهو الذي أوضحته األحاديث عن الـنيب        ، هذا هو املشروع يف أمر الرباءة      )٢(﴾ر 
   .)التوبة( : وبينه علماء التفسري يف أول تفسري سوره براءة،هللا عليه وسلمصلى ا

 إلعالن .أما القيام باملسريات واملظاهرات يف مواسم احلج يف مكة املكرمة أو غريها     
 ، ويترتب عليه فساد كبري وشـر عظـيم      ،الرباءة من املشركني فذلك بدعة ال أصل هلا       

 والواجب على الدولة وفقها اهللا منعه؛ لكونه        ،فالواجب على كل من كان يفعله تركه      
 وملا يترتب على ذلك من أنواع الفـساد والـشر       ،بدعة ال أساس هلا يف الشرع املطهر      

قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ    ﴿ : واهللا سبحانه يقول يف كتابه الكرمي      ،واألذى للحجيج وغريهم  
   اللَّه كُمِببحوِني يِبعفَات ومل يكن هذا العمل من سريته عليـه الـصالة           ،ية اآل )٣(﴾اللَّه 

 وقـال   ، ولو كان خريا لسبقونا إليه     ، وال من سرية أصحابه رضي اهللا عنهم       ،والسالم
 وقـال عـز   )٤(﴾أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم ِمن الديِن ما لَم يأْذَنْ ِبِه اللَّه      ﴿ :سبحانه
   وما﴿ :وجل

                                                
 .٥سورة التوبة اآلية  )١(
 .٥سورة التوبة اآلية ) ٢(
 .٣١سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .٢١سورة الشورى اآلية ) ٤(
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 وقال الرسول صـلى اهللا عليـه        )١(﴾ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     آتاكُم الرسولُ 
 وقال عليه   ، متفق على صحته   ))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         ((: وسلم

أمـا  (( :الصالة والسالم يف احلديث الصحيح عن جابر رضي اهللا عنه يف خطبة اجلمعة            
ري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسـلم وشـر   بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخ  

 وقال عليـه الـصالة      ، أخرجه مسلم يف صحيحه    ))األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة    
 وقال صـلى  ، أخرجه مسلم أيضا))من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد   (( :والسالم

يـه   ومل يفعل صـلى اهللا عل      ))خذوا عين مناسككم  (( :اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع     
 وهكذا أصحابه بعده رضي اهللا عنهم،       ،وسلم مسريات وال مظاهرات يف حجة الوداع      

 من البدع يف الدين اليت حذر منها النيب صلى اهللا           :فيكون إحداث ذلك يف موسم احلج     
 هـو بعـث   : وإمنا الذي فعله عليه الصالة والسالم بعد نزول سورة التوبة        ،عليه وسلم 

 عـام  : يعين- أنه ال حيج بعد هذا العام   :رة؛ ليبلغوا الناس  املنادين يف عام تسعة من اهلج     
 مع نبذ   ، وأنه ال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة       ، وال يطوف بالبيت عريان    ، مشرك -تسع  

العهود اليت للمشركني بعد أربعة أشهر إال من كان له عهد أكثر من ذلـك فهـو إىل                  
جة الوداع؛ حلصول املقصود مبا      ومل يفعل صلى اهللا عليه وسلم هذا التأذين يف ح          ،مدته

   .أمر به من التأذين يف عام تسع

 ، والسعادة يف الدنيا واآلخرة يف اتباع النيب صلى اهللا عليـه وسـلم             ،واخلري كله 
 وسلوك مسلك أصحابه رضي اهللا عنهم؛ ألـم الفرقـة الناجيـة             ،والسري على سنته  
والـساِبقُونَ  ﴿ : عـز وجـل   كما قال اهللا  ، هم وأتباعهم بإحسان   ،والطائفة املنصورة 

 الَِّذيناِر وصالْأَنو اِجِرينهالْم لُونَ ِمنالْأَو  

                                                
 .٧سورة احلشر اآلية ) ١(
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اتبعوهم ِبِإحساٍن رِضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناٍت تجِري تحتهـا             
       زالْفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدينخ ارهالْأَنِظيمل أن يوفقنا ومجيـع     ؤ واهللا املس  )١(﴾الْع

 والسري على منهج سـيد      ، والفقه يف الدين   ، والعمل الصاحل  ،املسلمني للعلم النافع  
 وأن يعيذنا ومجيـع   ، وأتباعهم بإحسان إىل يوم الدين     ،املرسلني وأصحابه املرضيني  
نـه ويل   إ، ومن البدع يف الـدين     ، ونزغات الشيطان  ،املسلمني من مضالت الفنت   

  .ذلك والقادر عليه

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد

   

                                                
 .١٠٠سورة التوبة اآلية ) ١(
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  )١(لقاء جملة اإلصالح مع مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز
  املخرج لألمة اإلسالمية مما تتعرض له من هجوم أعدائها

 يعلم مساحتكم ما تتعرض له األمة من هجوم شرس من أعدائها    ، ال شك  :١س  
   فما املخرج من ذلك أثابكم اهللا؟.مكان وعلى كل صعيديف كل 

 ، وصلى اهللا وسلم علـى رسـول اهللا        ، احلمد هللا  : بسم اهللا الرمحن الرحيم    :١ج  
   : أما بعد..وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه

ولَنبلُونكُم حتى نعلَم   ﴿ : كما قال اهللا عز وجل     ،فال ريب أن األمة تبتلى بأعدائها     
    كُماربأَخ لُوبنو اِبِرينالصو كُمِمن اِهِدينجلكن ال بـد     ، فاألمة تبتلى بأعدائها   )٢(﴾الْم 

لَتبلَونَّ ِفي أَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ولَتـسمعن ِمـن   ﴿ : وهلذا قال اهللا عز وجل  .من الصرب 
     ِمنو ِلكُمقَب ِمن ابوا الِْكتأُوت قُـوا         الَِّذينتتوا وِبرصِإنْ تا وكُوا أَذًى كَِثريرأَش الَِّذين 

وِإنْ تـصِبروا وتتقُـوا ال يـضركُم     ﴿ : وقال سبحانه  )٣(﴾فَِإنَّ ذَِلك ِمن عزِم الْأُمورِ    
  .)٤(﴾كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ 

 وأن  ، واالستقامة على دين اهللا    ،مية الصرب واالحتساب  فالواجب على األمة اإلسال   
 وعليها أن تلتزم بكتاب اهللا وسنة رسوله عليه الـصالة  ،ال تلتفت إىل ما يقوله أعداؤها    

   وأن تستقيم على ذلك ،والسالم

                                                
 . هـ٢٧/١٢/١٤١٣ ليوم اخلميس املوافق )٢٤١(نص اللقاء الذي نشر يف جملة اإلصالح يف العدد  )١(
 .٣١سورة حممد اآلية ) ٢(
 .١٨٦سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ٤(
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 هذا هو الواجب علـى مجيـع        ، وأن حتكم شرع اهللا يف عباد اهللا       ، وعقيدة  وعمالً قوالً
 ومىت استقامت على دين اهللا صـدقا يف القـول           ،حكومات وشعوباً البلدان اإلسالمية   

 : كما سبق يف قولـه تعـاىل  ،والعمل والعقيدة فإنه ال يضرها نباح أعدائها وال كيدهم  
 ويقول  )١(﴾ تصِبروا وتتقُوا ال يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ           وِإنْ﴿

قول جـل   ي و )٢(﴾واصِبروا ِإنَّ اللَّه مع الصاِبِرين    ﴿ :تعاىل يف كتابه العظيم   سبحانه و 
قـول  ي و )٣(﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم         ﴿ :وعال

للَّه لَقَِوي عِزيز الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي       ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ ا     ﴿ :سبحانه وتعاىل 
الْأَرِض أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ            

   .)٥(﴾وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني﴿ : ويقول سبحانه)٤(﴾الْأُموِر

 الواقفون عند حدود    ، التاركون حملارم اهللا   ، هم املستقيمون على أمر اهللا     :فاملؤمنون
وعد ﴿ : كما قال عز وجل    ، وهم أولياء اهللا   ، هؤالء املسلمون  ، احملكمون لشرع اهللا   ،اهللا

الْأَرِض كَما اسـتخلَف    اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي         
              ِفِهمـوِد خعب ِمن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين

 والتزموا مبـا    ، فمىت متسك املسلمون بدين اهللا     )٦(﴾أَمنا يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا     
   وحكموا ، وابتعدوا عما حرم عليهم،ب اهللا عليهمأوج

                                                
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .٤٦ة األنفال اآلية سور) ٢(
 .٧سورة حممد اآلية ) ٣(
 .٤١ – ٤٠سورة احلج اآليتان ) ٤(
 .٤٧سورة الروم اآلية ) ٥(
 .٥٥سورة النور اآلية ) ٦(
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 ويكتـب هلـم النجـاح    ، ويؤيدهم على أعـدائهم ،شريعته فإن اهللا سبحانه ينصرهم  
:  كما قال عز وجل    ، ومينحهم األمن يف الدنيا ويف اآلخرة      ،والسعادة يف الدنيا واآلخرة   

  .)١(﴾ولَِئك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَالَِّذين آمنوا ولَم يلِْبسوا ِإميانهم ِبظُلٍْم أُ﴿

واإلميان إذا أطلق دخل فيه كل ما أمر به اهللا ورسوله وترك مـا ـى اهللا عنـه                   
 وابتعدوا عن حمارم اهللا     ، وأدوا حق اهللا   ، أم استقاموا على توحيد اهللا     : فاملعىن ،ورسوله

 أمـا  ،رهم أعداؤهم إذا التزموا باحلق وال يض،فلهم األمن وهلم اهلداية يف الدنيا واآلخرة     
 أو تساهلوا ببعض ما أوجب اهللا فقد يبتلون ويصابون مبـا            ،إذا فعلوا بعض ما حرم اهللا     

 فأفضل اخللق حممد صلى اهللا عليه وسلم ملا أخل الرماة يوم أحد مبـا جيـب                ،يكرهون
ا بـه دخـل     عليهم من املوقف الذي أمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بلزومه ملا أخلو            

عليهم األعداء من ذلك املوقف وحصلت اهلزمية على املسلمني والقتل واجلرح بأسباب            
ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده ِإذْ تحـسونهم       ﴿ :املعصية اليت ذكرها اهللا يف قوله جل وعال       

       يصعِر وِفي الْأَم متعازنتو مى ِإذَا فَِشلْتتـونَ     ِبِإذِْنِه حِحبا تم اكُما أَرِد معب ِمن م٢(﴾ت( 
أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد أَصبتم ِمثْلَيها قُلْـتم        ﴿ : وقال تعاىل  ، سلطوا عليكم  :واملعىن

 فُِسكُمِد أَنِعن ِمن وذَا قُلْ هى ه٣(﴾أَن(.  

 االستقامة على ديـن     - عباً حكومات وش  - أن الواجب على املؤمنني      :واملقصود
    وعمالً والوقوف عند حدوده قوالً، والتمسك بشرع اهللا،اهللا

                                                
 .٨٢سورة األنعام اآلية ) ١(
 .١٥٢سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .١٦٥سورة آل عمران اآلية ) ٣(
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  . واحملبة والبغض يف ذلك، والوالء والرباء يف ذلك،وعقيدة

 فإذا استقاموا علـى ذلـك فإنـه ال يـضرهم          ،هذا هو الطريق للنصر والسعادة    
صِبروا وتتقُـوا ال يـضركُم      وِإنْ ت ﴿ : كما قال سبحانه يف اآليات السابقة      ،أعداؤهم

 وإمنا يؤتى املسلمون من جهة تقـصريهم       )١(﴾كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ      
 أو تركوا ما جيب عليهم من اإلعـداد        ، فإذا قصروا يف أمر اهللا أو فرطوا فيه        ،وتفريطهم

 أو  )٢(﴾أَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُـوةٍ      و﴿ :الواجب الذي أمر اهللا به يف قوله تعاىل       
 )٣(﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا خذُوا ِحذْركُم  ﴿ :تركوا احلذر الذي أمرهم اهللا بأخذه يف قوله       

 أو فرطوا باكتساب مـا حـرم اهللا         ،مىت فرط املسلمون يف شيء مما أوجبه اهللا عليهم        
 نسأل اهللا أن    .لك، أو يسلط عليهم العدو بسبب ذلك      عليهم فإم قد يصابون بسبب ذ     

 وأن  ، ملا يرضيه، وأن يصلح قلوم وأعمـاهلم       - حكومات وشعوبا    -يوفق املسلمني   
   .يوفقهم لتحكيم شرع اهللا واالستقامة عليه

  مام اام وسائل اإلعالم العاملية هلم بالتطرف أواجب الدعاة 
  واإلرهاب واألصولية

 وسائل اإلعالم العاملية على اـام الـدعاة بـالتطرف            دأبت كثري من   :٢س  
   فما توجيه مساحتكم حيال ذلك؟ ،واإلرهاب واألصولية

 وال ريب أن بعض الدعاة قـد        ، هذا ال ينبغي أن مينع الدعاة من قول احلق         :٢ج  
   وقد يكون عندهم نقص ،يكون عندهم نقص يف العلم

                                                
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .٦٠آلية سورة األنفال ا) ٢(
 .٧١سورة النساء اآلية ) ٣(
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يف شيء أو فرط يف شيء يوجـه   إذا قصر ، وكل إنسان يؤخذ بذنبه  ،يف األسلوب 
 وكيف يدعو إىل اهللا عز وجل حـىت ال          ، ويعلم كيف يأمر وكيف ينهى     ،لألصلح

   . وحىت ال يكون سببا لتعطيل الدعوة،يكون سببا ملنع الدعاة

 : كما قال اهللا سـبحانه     ،فالواجب على الداعية إىل اهللا أن يكون على بصرية        
 أن يكون عنـده علـم   : واملعىن)١(﴾للَِّه علَى بِصريٍةقُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى ا ﴿

 حىت يتكلم عـن     ، وسنة رسوله عليه الصالة والسالم     ،وبصرية وفقه يف كتاب اهللا    
 ، مع العناية باألسلوب احلسن وعدم العنف والشدة       ، وحىت يدعو على بصرية    ،علم

الْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم   ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة و     ﴿ :قال اهللا عز وجل   
  نسأَح وقال سبحانه  )٢(﴾ِبالَِّتي ِهي : ﴿       ـتكُن لَوو ملَه تاللَِّه ِلن ٍة ِمنمحا رفَِبم

  ِلكوح وا ِمنفَضا غَِليظَ الْقَلِْب النفإذا استقام الداعية وصـرب ال يـضره   )٣(﴾فَظ 
 أن  : إمنا الواجب عليه   ، يف منعه أو ما أشبه ذلك      كالم من تكلم يف عرضه أو سعى      

 وأن يقف عند حدوده حىت ال يكون حجـر عثـرة يف   ، وأن يراقب اهللا  ،يتقي اهللا 
؛  شـرعياً   وأن يسلك مسلكاً   ، وحىت ال يضيق على الدعوة بأسبابه      ،طريق الدعوة 

 وأن  ، وعدم التعرض لألشـخاص    ، واألسلوب احلسن  ، والكالم الطيب  ،باحلكمة
 كما  ، وال ينظر إىل الناس بأعيام ويتكلم فيهم       ، ويدعو إىل املعروف   ،ملنكرينكر ا 

  .)) قالوا كذا كذاما بال أقوام(( :قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ١(
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ٢(
 .١٥٩سورة آل عمران اآلية ) ٣(
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 ويعتين ببيان املنكر والتحذير منه،      ، فالداعية إىل اهللا يعتين ببيان احلق والدعوة إليه       
 إمنـا  ،ال رؤساء احلكومات وال غريهـم مع كف لسانه عن الكالم يف أشخاص الناس  

   . هذا هو املقصود،املقصود إنكار املنكر والدعوة إىل املعروف
حكم شراء أو بيع أو الترويج للمطبوعات اليت تسخر من 

  اإلسالم وتقع يف الدعاة وتنشر الفساد
 كثري من الصحف واالت تسخر من اإلسالم وتقع يف الدعاة وتشيد            :٣س  

 حكم شراء هـذه  ا فم، وتنشر صور النساء السافرات   ،جار وأهل الفن  بالكفار والف 
  املطبوعات أو بيعها أو الترويج هلا؟ 

 أو  ، أو سـب الـدعاة     ، من نشر الصور اخلليعة    : الصحف اليت ذه املثابة    :٣ج  
 الصحف اليت هـذا     - أو نشر املقاالت اإلحلادية أو ما شابه ذلك          ،التثبيط عن الدعوة  
 . وأن ال تشترى وجيب على الدولة إذا كانت إسالمية أن متنعها           ،اطعشأا جيب أن تق   

 وأن ال ، فالواجب على املـسلم أن ال يـشتريها  ،ألن هذه تضر اتمع وتضر املسلمني   
 وعلى املسئولني   ، ويرغب يف عدم اقتنائها وعدم شرائها      ، وأن يدعو إىل تركها    ،يروجها

 حىت تدع الـشر وتـستقيم   ،وها إىل اخلري أو يوجه،الذين يستطيعون منعها أن مينعوها   
   .على اخلري

  التوجيه بشأن عدم االهتمام بالدعوة والتعليم 
  حبجة االنشغال بتحصيل العلم

 بعض طلبة العلم ال يهتمون بالدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر            :٤س  
يـه   فمـا توج   ،وتعليم الناس؛ حبجة أم مشغولون بتحصيل العلم والتفرغ لذلك        

  مساحتكم هلؤالء؟ 
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 فكل من عنده    ، الواجب على من عنده علم أن يدعو إىل اهللا حسب طاقته           :٤ ج
 وأن ال   ،علم وبصرية من طريق الكتاب والسنة عليه أن يدعو إىل اهللا على حسب علمه             

نا ومِن  قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَ        ﴿ : قال تعاىل  ،يقدم إال على بصرية   
   .)١(﴾اتبعِني

 كمـا قـال     ،والقول على اهللا بغري علم جعله اهللا يف املرتبة العليا من احملرمـات            
قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن والِْإثْم والْبغي ِبغيـِر              ﴿ :سبحانه

 ما لَم ينزلْ ِبِه سـلْطَانا وأَنْ تقُولُـوا علَـى اللَّـِه مـا ال           الْحق وأَنْ تشِركُوا ِباللَّهِ   
  .)٢(﴾تعلَمونَ

يا ﴿ : فقال تعاىل  ، أن القول على اهللا بغري علم مما يأمر به الشيطان          :وأخرب سبحانه 
   طُووا خِبعتال تا وباللًا طَيِض حا ِفي الْأَركُلُوا ِمم اسا النهأَي   لَكُـم ـهطَاِن ِإنياِت الش

 .)٣(﴾عدو مِبني ِإنما يأْمركُم ِبالسوِء والْفَحشاِء وأَنْ تقُولُوا علَى اللَِّه ما ال تعلَمـونَ             
فالواجب على من عنده علم وبصرية أن يدعو إىل اهللا بالطريقة اليت رمسها اهللا لعباده يف                

لَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي       ادع إِ ﴿ :قوله سبحانه 
نسوقال رسوله صلى اهللا عليه وسـلم       ، قال اهللا سبحانه   ، فمن احلكمة العلم   )٤(﴾أَح ، 

 والترهيب  ، الترغيب يف اجلنة واألجر والسعادة والعاقبة احلميدة       :واملوعظة احلسنة يعين  
 : مث قال سبحانه   ، أو ارتكب احملرم   ،عذاب اهللا وغضبه ملن ترك الواجب أو قصر فيه        من  
﴿   نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجاألسلوب احلسن يف إزالة الـشبهة وإيـضاح         : يعين )٥(﴾و 

  وال تجاِدلُوا ﴿ : وقال تعاىل،احلق
                                                

 .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ١(
 .٣٣سورة األعراف اآلية ) ٢(
 .١٦٩ – ١٦٨سورة البقرة اآليتان ) ٣(
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ٤(
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ٥(
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 : هذا وهم أهل الكتاب   ،)١(﴾ين ظَلَموا ِمنهم  أَهلَ الِْكتاِب ِإال ِبالَِّتي ِهي أَحسن ِإال الَّذِ       
 ، ألن اجلدال باليت هي أحسن من أسباب قبول احلق واخلضوع لـه            ؛اليهود والنصارى 

واجلدال بالعنف من أسباب النفرة عن احلق وعدم قبوله؛ وهلذا أثىن اهللا على نبيه حممـد       
 : فقـال سـبحانه    ، الدعوة صلى اهللا عليه وسلم مبا منحه اهللا من اللني وعدم العنف يف           

﴿                  وا ِمـنفَـضـا غَِلـيظَ الْقَلْـِب النفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَِّه ِلن ٍة ِمنمحا رفَِبم
ِلكوذا األسلوب الـذي رمسـه اهللا               .)٢(﴾ح فالواجب على الدعاة إىل اهللا أن يعتنوا 

لـدعاة أن يتكلمـوا بـاحلق        هكذا ينبغي ل   ، وأن حيذروا ما خيالفه    ،لعباده وأمرهم به  
 بالعلم واجلدال باليت هـي      ، لكن باألسلوب احلسن   ،ويصدعوا به، ويصربوا على ذلك    

 ولكن على الـداعي أن يـبني   ، وال بالتعرض لفالن وفالن، ال بالعنف والشدة ،أحسن
 يريد ثواب اهللا والسعادة     ، ويبني الباطل ويدعو إىل تركه بأدلته      ،احلق ويدعو إليه بأدلته   

   . بل يريد وجه اهللا والدار اآلخرة،رياء وال مسعةال 
  حكم التعاون والتآزر يف أمر الدعوة إىل اهللا

 ما حكم التعاون والتآزر والتعاضد يف أمـر الـدعوة إىل اهللا سـبحانه         :٥س  
   إنه من البدع احملدثة؟ : خاصة وأن البعض يقول،وتعاىل

 : كمـا قـال تعـاىل      ،خري ويف كل    ، التعاون مطلوب يف الدعوة إىل اهللا      :٥ج  
مـن كـان يف     (( : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٣(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى   ﴿

 ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفـي      *والْعصِر﴿ : واهللا سبحانه يقول   ))حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته     
 ِسراِت * خاِلحِملُوا الصعوا ونآم ا ِإال الَِّذينواصوتو  

                                                
 .٤٦سورة العنكبوت اآلية ) ١(
 .١٥٩سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٣(
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 فإذا ذهب مجاعة للدعوة إىل اهللا تعاىل فعليهم أن يتعاونوا           )١(﴾ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ  
 والـنيب  . هذا من أحسن األشـياء   ، على الرب والتقوى   - يف أي بلد أو يف أي مكان         -

 والتعليم  ،صلى اهللا عليه وسلم بعث سبعني من القراء إىل بعض القبائل؛ للدعوة إىل اهللا             
 إىل القبائـل    - أفرادا ومجاعـات     - وكان يبعث الدعاة إىل اهللا       ،عليه الصالة والسالم  

 عمري رضي اهللا عنه إىل املدينة قبـل         بن وبعث مصعب    ،لتعليمهم؛ وتفقيههم يف الدين   
   . وتفقيههم يف الدين،اهلجرة؛ لتعليم من أسلم من األنصار

 .د الناس من اثـنني أو ثالثـة أو أكثـر           أن التعاون على الدعوة وإرشا     :املقصود
 . ويتبـصروا  ، وليتذاكروا فيما جيب من العلم والعمل      ، ويشجع بعضهم بعضا   ،ليتعاونوا

 وحيذروا األساليب املنفرة عـن      ، لكن عليهم أن يتحروا احلق بأدلته      ،هذا فيه خري كثري   
بينه وترغب فيه،    اليت توضح احلق وت    ، وعليهم أن يتحروا األساليب املفيدة النافعة      ،احلق

 وعدم قصد الريـاء     ، فهذا التعاون أمر مطلوب بشرط اإلخالص هللا       ،وحتذر من الباطل  
   . وأن يكونوا على علم وبصرية،والسمعة

  هل الفرق اليت ورد األمر باعتزاهلا يف حديث حذيفة 
  رضي اهللا عنه هي اجلماعات اإلسالمية ؟

ألمر باعتزاهلـا يف حـديث       إن الفرق اليت ورد ا     : يف الساحة من يقول    :٦س  
 فمـا قـول     ،حذيفة هي اجلماعات اإلسالمية؛ كالسلفيني؛ واإلخوان والتبليغـيني       

  مساحتكم يف ذلك؟ 

   النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حلذيفة ملا قال يا رسول اهللا كنا يف :٦ج 
                                                

 .سورة العصر كاملة) ١(
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 عليه   فجاءنا اهللا ذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال النيب صلى اهللا              ،جاهلية وشر 
 وفيـه دخـن   ))نعم(( : قال حذيفة فهل بعد ذلك الشر من خري؟ قال         ))نعم(( :وسلم

قوم يهدون بغري هديي ويستنون بغري سـنيت تعـرف منـهم            (( :قلت وما دخنه؟ قال   
نعم دعاة علـى  (( : فقال حذيفة يا رسول اهللا فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال   ))وتنكر

هم (( : يا رسول اهللا صفهم لنا؟ قال      : قلت ))ه فيها أبواب جهنم من أجام إليها قذفو     
 يا رسول اهللا فما تأمرنا عنـد        : قلت . يعين من العرب   ))من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا   

 فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمـام؟   : قلت ))تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم   (( :ذلك؟ قال 
حىت يدركك املـوت    فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة           (( :قال

   . رواه البخاري ومسلم))وأنت على ذلك

 ، لزوم مجاعـة املـسلمني     : أن الواجب على املسلم    ،هذا احلديث العظيم يبني لنا    
 أو يف مصر،    ،والتعاون معهم يف أي مكان سواء كان مجاعة وجدت يف اجلزيرة العربية           

   .يف أي مكان أو ، أو يف أوربا، أو يف أمريكا، أو يف العراق،أو يف الشام

 وأعام وشجعهم   ،فمىت وجد املسلم مجاعة تدعو إىل احلق ساعدهم وصار معهم         
 ، وهو اجلماعـة   : فإذا مل جيد مجاعة بالكلية فإنه يلزم احلق        ،وثبتهم على احلق والبصرية   

اجلماعة مـا   ( : كما قال ابن مسعود رضي اهللا عنه لعمرو بن ميمون          ،ولو كان واحدا  
   .)حدكوافق احلق وإن كنت و

 أو مجاعـة    ، فإذا وجد مركزا إسالميا يدعو إىل احلق       ،فعلى املسلم أن يطلب احلق    
   إىل كتاب : أي-يف أي مكان يدعون إىل احلق 
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 ، أو يف أي مكـان     ، أو يف أفريقيـا    ، يف أوربا  - وإىل العقيدة الطيبة     ،اهللا وسنة رسوله  
   .هلهفليكن معهم يطلب احلق ويلتمس احلق ويصرب عليه ويكون مع أ

 فإذا مل جيد من يدعو إىل احلق ال دولة وال مجاعـة             ،هذا هو الواجب على املسلم    
 فهو اجلماعة حينئذ كما قال ابن مسعود رضي اهللا عنـه   ،لزم احلق وحده واستقام عليه    

   .لعمرو بن ميمون

 كما يف   ، توجد اجلماعات الكثرية الداعية إىل احلق      - واحلمد هللا    -ويف زمننا هذا    
 ويف أفريقيا   ، ويف مصر والشام   ، ويف اليمن واخلليج   ، احلكومة السعودية  : العربية اجلزيرة

 توجد مجاعات كثرية   ، وغري ذلك من أحناء العامل     ، ويف اهلند وباكستان   ،وأوربا وأمريكا 
   . وحتذر من خالفه،ومراكز إسالمية ومجعيات إسالمية تدعو إىل احلق وتبشر به

 فإذا وجد   ، مكان أن يبحث عن هذه اجلماعات      فعلى املسلم الطالب للحق يف أي     
مجاعة أو مركزا أو مجعية تدعو إىل كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليـه                  

 ومجعيـة أهـل احلـديث يف        ، كأنصار السنة يف مصر والسودان     .وسلم تبعها ولزمها  
 وسلم،   وسنة رسوله صلى اهللا عليه     ، وغريهم ممن يدعو إىل كتاب اهللا      ،باكستان واهلند 

   . وال يدعو معه سواه من أصحاب القبور وال غريهم،وخيلص العبادة هللا وحده

 بأن اجلماعات اإلسالمية من الفرق اليت أمر النيب :الذي يقول
  صلى اهللا عليه وسلم باعتزاهلا هل فهمه غري صحيح؟

 بأن هذه اجلماعات اإلسالمية مـن       : الذي يقول  ، يا شيخنا الكرمي    إذاً :٧س  
  اليت تدعو إىل جهنم واليت أمر النيب باعتزاهلا فهمه على كالمكم غري صحيح؟ الفرق 
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 الذي يدعو إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ليس من الفرق     :٧ج  
افترقـت  (( : بل هو من الفرق الناجية املذكورة يف قوله صلى اهللا عليه وسـلم            ،الضالة

 النصارى على اثنني وسبعني فرقة وسـتفترق     اليهود على إحدى وسبعني فرقة وافترقت     
 قيل ومن هي يا رسـول اهللا؟        ))أميت على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة         

   .))هي اجلماعة(( : ويف لفظ))من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب(( :قال

 النيب صلى اهللا     هي اجلماعة املستقيمة على ما كان عليه       : أن الفرقة الناجية   :واملعىن
 وطاعة أوامره وتـرك نواهيـه،       ، من توحيد اهللا   .عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم     

 هم أهل احلق وهم دعاة اهلدى ولو تفرقوا         ،واالستقامة على ذلك قوال وعمال وعقيدة     
 ويكـون منـهم يف      ، ويكون منهم يف الشام    ، يكون منهم يف اجلزيرة العربية     ،يف البالد 
 ويكون منهم يف آسـيا،      ، ويكون منهم يف دول أفريقيا     ،منهم يف مصر   ويكون   ،أمريكا

 فإذا كانوا على طريقة التوحيد واإلميان       ،فهم مجاعات كثرية يعرفون بعقيدم وأعماهلم     
 واالستقامة على دين اهللا الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله صـلى اهللا              ،باهللا ورسوله 

 ولكن يف آخر الزمان     ،انوا يف جهات كثرية   عليه وسلم فهم أهل السنة واجلماعة وإن ك       
   .يقلون جدا

 فإذا وجد إنسان أو مجاعة تدعو       ، أن الضابط هو استقامتهم على احلق      :فاحلاصل
 وتدعو إىل توحيد اهللا واتباع شريعته       ،إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم        

 أو إىل   ،إىل غري كتـاب اهللا     وأما من دعا     ، وهم من الفرقة الناجية    ،فهؤالء هم اجلماعة  
 بل من الفـرق الـضالة       ،غري سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهذا ليس من اجلماعة          

 وإن كانت منهم مجاعة هنا ومجاعة       ، دعاة الكتاب والسنة   : وإمنا الفرقة الناجية   ،اهلالكة
   أنصار السنة، : فال يضر كون هذه تسمى،هناك ما دام اهلدف والعقيدة واحدة
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 فـإذا   ، املهم عقيدم وعملـهم    ، كذا : وهده تسمى  ، اإلخوان املسلمني  :ه تسمى وهذ
استقاموا على احلق وعلى توحيد اهللا واإلخالص له واتباع رسول اهللا صلى اهللا عليـه               

 وأن يـصدقوا  ، لكن عليهم أن يتقوا اهللا،وسلم قوال وعمال وعقيدة فاألمساء ال تضرهم    
ـ    ،يف ذلك  ـ   ،ر السنة  أنصا : وإذا تسمى بعضهم ب  أو  ، الـسلفيني  : وتسمى بعضهم ب

ـ    ،باإلخوان املسلمني   ، ال يضر إذا جـاء الـصدق       ، مجاعة كذا  : أو تسمى بعضهم ب
واستقاموا على احلق باتباع كتاب اهللا والسنة وحتكيمهما واالستقامة عليهما عقيـدة             

 وإذا أخطأت اجلماعة يف شيء فالواجب علـى أهـل العلـم تنبيههـا      ،وقوال وعمال 
 أنه ال بد أن نتعاون على الرب والتقوى،         : واملقصود .رشادها إىل احلق إذا اتضح دليله     وإ

 فمن أخطأ يف شيء من هـذه        ،وأن نعاجل مشاكلنا بالعلم واحلكمة واألسلوب احلسن      
 أو ما حرم اهللا نبهوا باألدلة       ، أو مبا أوجب اهللا    ،اجلماعات أو غريهم مما يتعلق بالعقيدة     

 ، وحـىت يقبلـوه   ، حىت ينصاعوا إىل احلق    ،كمة واألسلوب احلسن  الشرعية بالرفق واحل  
 هذا هو الواجب على أهل اإلسالم أن يتعاونوا على الرب والتقوى،            ،وحىت ال ينفروا منه   

   . وأن ال يتخاذلوا فيطمع فيهم العدو،وأن يتناصحوا فيما بينهم
   العدل واإلنصاف مع املخالفني :الرأي فيمن يقول

   الشرعيةليس من الواجبات
 إن العدل واإلنصاف مع املخالفني ليس من الواجبـات          : البعض يقول  :٨س  
   فما رأي مساحتكم يف هذا القول؟ ،الشرعية

 : قال اهللا جـل وعـال      ، العدل واإلنصاف واجب مع العدو ومع الصديق       :٨ج  
﴿قِْسِطنيالْم ِحبي أَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّهالعادلني: يعين)١(﴾و ،   

                                                
 .٩سورة احلجرات اآلية ) ١(
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 فهو يأمر بالعدل واإلحسان   )١(﴾ِإنَّ اللَّه يأْمر ِبالْعدِل والِْإحسانِ    ﴿ :هللا جل وعال  وقال ا 
 ال بـد    ، مع املؤمن ومع الكافر    ، مع العدو ومع الصديق    ،سبحانه وتعاىل مع كل واحد    

 فإذا دعا الكفار وأصروا     ، بل جيب أن يعدل    ، وال جيوز له أن يظلم ويتعدى      ،من العدل 
 وأن ، ال بد أن يعلمهـم ، هذا ظلم، وأما أن يقاتلهم قبل الدعوة فال ،اتلهمعلى الكفر ق  

 . فإذا أصروا قاتلهم وجاهدهم يف سبيل اهللا مع القدرة على ذلك           ،يدعوهم إىل اهللا أوال   
 وإن كان أحدمها مسلما واآلخـر       ،وهكذا إذا ترافع إليه اخلصمان حيكم بينهم بالعدل       

 فإذا كان مثال   ،بينة الشرعية ولو كان احملكوم له كافرا       ال بد أن حيكم بالعدل وال      ،كافرا
 أو أنه أخذ كذا وكذا وعنده البينة        ،مسلم مع كافر يدعي الكافر عليه أنه أخذ سيارته        

   . فإن القاضي حيكم له على املسلم،الشرعية

يقـول   و )٢(﴾وأَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّه يِحب الْمقِْسِطني    ﴿ : واهللا يقول  ، العدل :الواجب
املقسطون على منابر من نور عن ميني الرمحن يوم القيامـة  (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم  

   .))وكلتا يديه ميني الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا

   

                                                
 .٩٠سورة النحل اآلية ) ١(
 .٩سورة احلجرات اآلية ) ٢(
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  تعليق على قصيدة فيها دعوة إىل الشرك
بـن  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم معايل األستاذ علي                

  حسن الشاعر وزير اإلعالم سلمه اهللا آمني 
   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أبعث ملعاليكم بطيه نسخة من إحدى صفحات ملحق األربعاء الـصادرة مـع              
 فؤاد أمـني    : قصيدة ملن مسى نفسه    : هـ املتضمن  ١٤١٦ / ٢ / ١٤جريدة املدينة يف    
   :محدي جاء فيها

      عليك بأمحد النور املبنيوإن ضاقت حياتك ذات يوم 
 وهذا البيت يتضمن الدعوة إىل اللجوء للرسول صلى اهللا عليه وسلم ودعائـه أن              

   . وهذا من أعظم الشرك األكرب،يفرج الكربة
 وحيذر العودة إىل مثل     ،فالواجب تنبيه الشاعر إىل ذلك حىت يتوب إىل اهللا سبحانه         

 وتكليفهم بأن ينبهوا على هذا اخلطـأ        ،ر وحتذير اجلريدة من نشر مثل هذا الشع       ،ذلك
 وإن من الواجب على كل مسلم تعتريه أي كربـة أن       ،مبضمون ما ذكرته ذه الرسالة    

 كما ، وأن يأخذ باألسباب اليت تنفع يف ذلك ، وأن يسأله تفرجيها   ،يفزع إىل اهللا سبحانه   
 : وقال سـبحانه   )١(﴾كِْشف السوءَ أَمن يِجيب الْمضطَر ِإذَا دعاه وي     ﴿ :قال اهللا تعاىل  

﴿    لَكُم ِجبتوِني أَسعاد كُمبقَالَ رـا   ﴿ : وقال سبحانه)٢(﴾واللَّـِه ِإلَه عم عدي نمو
 وكان املشركون )٣(﴾آخر ال برهانَ لَه ِبِه فَِإنما ِحسابه ِعند ربِه ِإنه ال يفِْلح الْكَاِفرونَ     

  يف 

                                                
 .٦٢سورة النمل اآلية ) ١(
 .٦٠سورة غافر اآلية ) ٢(
 .١١٧سورة املؤمنون اآلية ) ٣(
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 كمـا قـال   ،اهلية إذا اشتدت م الكروب فزعوا إىل اهللا سبحانه وتركوا آهلتـهم      اجل
فَِإذَا رِكبوا ِفي الْفُلِْك دعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين فَلَما نجاهم ِإلَى الْبـر       ﴿ :سبحانه

   . واآليات يف هذا املعىن كثرية)١(﴾ِإذَا هم يشِركُونَ

 بل ذلك   ، وال ضراً   ال ميلكون ألنفسهم وال لغريهم نفعاً       األموات مجيعاً  ومعلوم أن 
قُلْ ال أَمِلـك    ﴿ : كما قال اهللا سبحانه عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم          ،إىل اهللا سبحانه  

       اَء اللَّها شا ِإال مرال ضا وفْعفِْسي نهذا وهو حي عليه الصالة والـسالم        ، اآلية )٢(﴾ِلن 
ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَِّذين تـدعونَ   ﴿ :وقال جل وعال  ! ا مات؟ فكيف بعد م  

ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمٍري ِإنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم ولَو سـِمعوا مـا                 
 وقـال   )٣(﴾كُم وال ينبئُك ِمثْـلُ خـِبريٍ      استجابوا لَكُم ويوم الِْقيامِة يكْفُرونَ ِبِشركِ     

وما يستِوي الْأَعمى والْبِصري وال الظُّلُمـات وال النـور وال الظِّـلُّ وال           ﴿ :سبحانه
ـ       ِبم تا أَنماُء وشي نم ِمعسي ِإنَّ اللَّه اتوال الْأَماُء ويِوي الْأَحتسا يمو وررِمٍع الْحس

   . واآليات يف هذا املعىن كثرية)٤(﴾من ِفي الْقُبوِر

 ، وأن مينحهم الفقه يف الدين والثبات عليـه        ،نسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني     
 وأن يكفي املـسلمني  ، وأن يوفقهم لكل خري    ،وأن يصلح القائمني على وسائل إعالمنا     

   . وبركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا. إنه جواد كرمي،كل شر

                                                
 .٦٥سورة العنكبوت اآلية ) ١(
 .١٨٨سورة األعراف اآلية ) ٢(
 .١٤ – ١٣سورة فاطر اآليتان ) ٣(
 .٢٢ – ١٩سورة فاطر اآليات ) ٤(
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  )١( )نظم رياض اجلنة يف عقيدة أهل السنة(تعقيب على بعض 
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم فضيلة الشيخ أمحد بـن                 

 املدرس يف معهد ضمد العلمي وفقه اهللا ملا فيه رضاه وزاده مـن              .علي بن محود حبييب   
   .العلم واإلميان آمني

 فقد وصلين كتابكم الكرمي رقم بدون       : أما بعد  ، اهللا وبركاته  سالم عليكم ورمحة  
   .)نظم رياض اجلنة يف عقيدة أهل السنة(:  ومشفوعه املنظومة املسماة،وتاريخ بدون

 ، إال أن يل عليها ست مالحظـات       ،وقد قرأت املنظومة املذكورة فألفيتها جيدة     
نحنا وإياكم املزيد مـن العلـم        ومي ، واهللا املسئول أن يبارك يف جهودكم      ،وإليكم بياا 

   .ولؤمس إنه خري ،النافع والعمل به
   . إا ذاتية: قلتم يف املعية- ١

 وذلك خـالف    ، عدم ذكر كلمة ذاتية؛ ألا توهم االختالط واحللول        :والصواب
 وقد أمجع أهل العلم على      ، علمية عامة وخاصة   : وإمنا يقال  ،عقيدة أهل السنة واجلماعة   

 وأبو عمـر الطكنكـي رمحـة اهللا         ،ا حكى ذلك أبو عمر بن عبد الرب        كم ،هذا املعىن 
   .عليهما
   : قلتم يف الرؤية ما نصه- ٢

   مجيع األنام ليس شيء دونه  قبل دخول اجلنة يرونه 
  . والبيت بعده
كَـال  ﴿ : كما قال اهللا سبحانه يف الكافرين      ، أنه ال يراه إال املؤمنون     : والصواب
ِهمبر نع مهونَِإنوبجحِئٍذ لَممووقال سبحانه)٢(﴾ ي :   

                                                
 للشيخ أمحد بن علي بـن محـود         )نظم رياض اجلنة يف عقيدة أهل السنة      (مالحظات من مساحته يف      )١(

 .حبييب
 .١٥سورة املطففني اآلية ) ٢(
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  .)١(﴾ِللَِّذين أَحسنوا الْحسنى وِزيادةٌ﴿
 : والزيـادة  ، اجلنـة  :وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم تفسري اآلية بأن احلسىن          

   .النظر إىل وجه اهللا

   : قلتم يف القنطرة اليت بعد الصراط ما نصه- ٣

   من ظامل أو صاحب الطغيان     يقتص لإلنسان واحليوان

 وهم الذين   ، وهذه القنطرة إمنا يقتص فيها ما بني املؤمنني املستحقني لدخول اجلنة          
 وهو صريح ، كما دلت على ذلك األحاديث    ، وال جياوزه إال املؤمنون    ،جاوزوا الصراط 

   .)العقيدة الواسطية(كالم شيخ اإلسالم يف 

   : قلتم يف اجلنة- ٤
   قالوا وآخرون بالبقاء      يف الفناء وبعض أهل العلم
 أـم   : واحلق ، وهو قول ضعيف   ، وإمنا هذا القول يف أهل النار      ،وهذا وهم منكم  
كَذَِلك يِريِهم اللَّه أَعمـالَهم  ﴿ : لقول اهللا سبحانه يف أهل النار.خملدون فيها أبد اآلباد   

يِريـدونَ أَنْ   ﴿ : وقولـه سـبحانه    )٢(﴾ناِرحسراٍت علَيِهم وما هم ِبخاِرِجني ِمن ال      
         ِقيمم ذَابع ملَها وهِمن اِرِجنيِبخ ما هماِر والن وا ِمنجرخيف آيات كـثريات     )٣(﴾ي 

   .تدل على هذا املعىن
   . وأهلها خملدون فيها أبدا بإمجاع أهل السنة،أما اجلنة فهي باقية أبدا

                                                
 .٢٦آلية سورة يونس ا )١(
 . ١٦٧سورة البقرة اآلية  )٢(
 .٣٧سورة املائدة اآلية ) ٣(
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عة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عمه أيب طالب ما            عن شفا  ١١قلتم يف ص     - ٥
   :نصه

   خيرجه من قعر نار أثرا    مث لعمه شفاعة ترى 

 وهو أنه خيرجه إىل ضحضاح من النار ولـيس          ، ومل تكملوا ما جاء يف احلديث     
   . فال بد من إصالح البيت، وكالمكم يوهم ذلك،إخراجا منها بالكلية

   : ما نصه١٧ قلتم يف ص - ٦

      حبكمه وباهلدوء نكروا  نعت اهللا الذين أمروامث 

   . ومل يظهر يل معىن هذا البيت

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه
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  تعقيب على مقالة الشيخ جاد احلق شيخ األزهر 
   عالقة اإلسالم باألديان األخرى:بعنوان

 إىل حضرة األخ مساحة الشيخ جاد احلق علـي          من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز       
  جاد احلق شيخ األزهر وفقه اهللا للخري 

 فقد اطلعت على مقالـة لـسماحتكم   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   
 ١٤١٥ / ٥ / ١٦نشرا صحيفة اجلزيرة السعودية يف عددها الصادر يف يوم اجلمعـة            

   : ورد يف أوهلا من كالمكم ما نصه)ألخرىعالقة اإلسالم باألديان ا( :هـ بعنوان

اإلسالم حيرص على أن يكون أساس عالقاته مع األديان والشعوب األخرى هو            (
السالم العام والود والتعاون؛ ألن اإلنسان عموما يف نظر اإلسالم هو خملوق عزيز كرمه         

 :إلسـراء  يدل هلذا قول اهللا تعـاىل يف سـورة ا          .اهللا تعاىل وفضله على كثري من خلقه      
﴿            ماهلْنفَضاِت وبالطَّي ِمن ماهقْنزرِر وحالْبو رِفي الْب ماهلْنمحو مِني آدا بنمكَر لَقَدو

 والتكرمي اإلهلي لإلنسان خبلقه وتفضيله على غـريه         )١(﴾علَى كَِثٍري ِممن خلَقْنا تفِْضيلًا    
 فإذا مسعوا بعد ذلك قـول       ، إىل غريهم من بين اإلنسان     يعد رباطا ساميا يشد املسلمني    

يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم         ﴿ :اهللا تعاىل يف سورة احلجرات    
          ع ِإنَّ اللَّه قَاكُماللَِّه أَت دِعن كُممفُوا ِإنَّ أَكْرارعاِئلَ ِلتقَبا ووبعش ِبريخ أصـبح   )٢(﴾ِليم 

 ،واجبا عليهم أن يقيموا عالقات املودة واحملبة مع غريهم من أتباع الديانات األخـرى             
   عند هذه األخوة  نزوالً؛والشعوب غري املسلمة

                                                
 .٧٠سورة اإلسراء اآلية ) ١(
 .١٣سورة احلجرات اآلية ) ٢(
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   . إخل).. وهذا هو معىن التعارف الوارد يف اآلية،اإلنسانية

خالفة لآليـات القرآنيـة     ولقد كدرين كثريا ما تضمنته هذه اجلمل من املعاين امل         
 فإنه ال خيفى على     : ورأيت من النصح لسماحتكم التنبيه على ذلك       ،واألحاديث النبوية 

 وعـدم   ، ومعـادام  ،مساحتكم أن اهللا سبحانه قد أوجب على املؤمنني بغض الكفار         
الْيهـود  يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخـذُوا  ﴿ :ما يف قوله عز وجل  ك ،مودم ومواالم 

والنصارى أَوِلياَء بعضهم أَوِلياُء بعٍض ومن يتولَّهم ِمنكُم فَِإنه ِمنهم ِإنَّ اللَّه ال يهِدي              
 الظَّاِلِمني مـوا ال    ﴿ : وقال سبحانه يف سورة آل عمران )١(﴾الْقَونآم ـا الَّـِذينها أَيي
ِمن دوِنكُم ال يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عِنتم قَد بـدِت الْبغـضاُء ِمـن    تتِخذُوا ِبطَانةً   

 وقـال   )٢(﴾أَفْواِهِهم وما تخِفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآياِت ِإنْ كُنتم تعِقلُونَ           
 آمنوا ال تتِخذُوا عدوي وعدوكُم أَوِليـاَء      يا أَيها الَِّذين  ﴿ :سبحانه يف سورة املمتحنة   

تلْقُونَ ِإلَيِهم ِبالْمودِة وقَد كَفَروا ِبما جاَءكُم ِمن الْحق يخِرجونَ الرسولَ وِإياكُم أَنْ             
يِلي وابِتغاَء مرضاِتي تِسرونَ ِإلَيِهم     تؤِمنوا ِباللَِّه ربكُم ِإنْ كُنتم خرجتم ِجهادا ِفي سبِ        

* ِبالْمودِة وأَنا أَعلَم ِبما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه ِمنكُم فَقَد ضلَّ سواَء السِبيِل               
       أَي كُمطُوا ِإلَيسبياًء ودأَع وا لَكُمكُوني ثْقَفُوكُمِإنْ ي     وا لَودووِء وِبالس مهتأَلِْسنو مهِدي

لَن تنفَعكُم أَرحامكُم وال أَوالدكُم يوم الِْقيامِة يفِْصلُ بينكُم واللَّـه ِبمـا      * تكْفُرونَ  
 ِصريلُونَ بمعالَّذِ         *تو اِهيمرةٌ ِفي ِإبنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد      ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هعم ين

 كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرد ونَ ِمندبعا تِممو كُمآُء ِمنرا بِإن  

                                                
 .٥١سورة املائدة اآلية ) ١(
 .١١٨سورة آل عمران اآلية ) ٢(
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      هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداُء أَبضغالْبةُ واودوقال سـبحانه يف سـورة   ، اآلية )١(﴾الْع 
ال تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو             ﴿ :اادلة

مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آباآلية)٢(﴾كَان .   

يات األخرى كلها تدل علـى      فهذه اآليات الكرميات وما جاء يف معناها من اآل        
 وقطع املودة بينهم وبني املؤمنني حىت يؤمنـوا بـاهللا           ، ومعادام ،وجوب بغض الكفار  

 أما التعارف الذي دلت عليه آية احلجرات فال يلزم منه املودة وال احملبة للكفار،               .وحده
 املعـامالت    فيتمكنوا من  ، ليتعارفوا .وإمنا تدل اآلية أن اهللا جعل بين آدم شعوبا وقبائل         

 وأخذ اجلزية من اليهود والنصارى      ، كالبيع والشراء وتبادل السفراء    .اجلائزة بينهم شرعا  
   . وغري ذلك من العالقات اليت ال يترتب عليها مودة وال حمبة...واوس

وهكذا تكرمي اهللا سبحانه لبين آدم ال يدل على جواز إقامة عالقة املودة واحملبة بني               
 وإمنا يدل ذلك على أن جنس بين آدم قد فضله اهللا على كـثري مـن                 ،املسلم والكافر 

   .خلقه

فال جيوز أن يستنبط من اآليتني ما خيالف اآليات احملكمات املتقدمة وغريها الدالة             
 ملا بينهم وبـني     . وحترمي مودم ومواالم   ،على وجوب بغض الكفار يف اهللا ومعادام      

   .املسلمني من البون العظيم يف الدين

   ،والواجب على أهل العلم تفسري القرآن مبا يصدق بعضه بعضا

                                                
 .٤ – ١سورة املمتحنة اآليات ) ١(
 .٢٢سورة اادلة اآلية ) ٢(
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هو الَِّذي أَنزلَ علَيك الِْكتاب ِمنه      ﴿ : كما قال اهللا جل وعال     ،وتفسري املشتبه باحملكم  
          ِفي قُلُوِبِهم ا الَِّذينفَأَم اتاِبهشتم رأُخاِب والِْكت أُم نه اتكَمحم اتونَ   آيِبعتغٌ فَييز 

 مع أن احلكم حبمد اهللا يف اآليـات  ، اآلية)١(﴾ما تشابه ِمنه ابِتغاَء الِْفتنِة وابِتغاَء تأِْويِلهِ     
 ، واآليتان اللتان يف التعارف والتكـرمي      ،احملكمات املذكورة وغريها واضح ال شبهة فيه      

   .ليس فيهما ما خيالف ذلك

فنظرة املسلمني إذن إىل غريهـم مـن أتبـاع         (:ل أيضا ما نصه   وقد ورد يف املقا   
ك إىل شركائه يف اإلميان باهللا والعمـل بالرسـالة          ياليهودية والنصرانية هي نظرة الشر    
   .)اإلهلية اليت ال ختتلف يف أصوهلا العامة

 حكم خمالف للنصوص الصرحية يف دعوة       - كما ال خيفى على مساحتكم       -وهذا  
 وتسمية من مل يستجب منـهم هلـذه         ،هم إىل اإلميان باهللا ورسوله    أهل الكتاب وغري  

   .الدعوة كفارا

ومن املعلوم أن مجيع الشرائع اليت جاءت ا األنبياء قد نسخت بشريعة حممد صلى      
 فال جيوز ألحد من الناس أن يعمل بغري الشريعة اليت جاء ـا القـرآن   ،اهللا عليه وسلم 

قُلْ أَِطيعوا ﴿ : كما قال سبحانه،يب صلى اهللا عليه وسلم  الكرمي والسنة الصحيحة عن الن    
            ـوهِطيعِإنْ تو ملْتما حم كُملَيعلَ وما حِه ملَيا عما فَِإنلَّووولَ فَِإنْ تسوا الرأَِطيعو اللَّه

      ِبنيالغُ الْموِل ِإال الْبسلَى الرا عموا ودتهـوا ِبـِه      ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾تنآم فَالَّـِذين
   وقال )٣(﴾وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ

                                                
 .٧ة سورة آل عمران اآلي) ١(
 .٥٤سورة النور اآلية ) ٢(
 .١٥٧سورة األعراف اآلية ) ٣(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ١٩٤ -

قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك الـسماواِت    ﴿ :سبحانه
و     ِمنـؤالَّـِذي ي يالْأُم ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَآِمن ِميتيِيي وحي وِإال ه ِض ال ِإلَهالْأَر

لَقَد كَفَر الَِّذين قَـالُوا ِإنَّ  ﴿ : وقال سبحانه)١(﴾ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 
  الْم وه اللَّه  ميرم ناب ثَاِلـثُ        ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾ِسيح قَالُوا ِإنَّ اللَّه الَِّذين كَفَر لَقَد

      اِحدو ِإلٍَه ِإال ِإلَه ا ِمنموقال عن اليهود والنصارى يف سورة التوبة       ، اآلية )٣(﴾ثَالثٍَة و  :
للَِّه والْمِسيح ابن مريم وما أُِمـروا ِإال        اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا ِمن دوِن ا      ﴿

   . واآليتني بعدها)٤(﴾ِليعبدوا ِإلَها واِحدا ال ِإلَه ِإال هو سبحانه عما يشِركُونَ

 كلها تدل على كفر اليهود والنـصارى باختـاذهم          ،واآليات يف هذا املعىن كثرية    
 : وقول النـصارى   ، عزير ابن اهللا   : وقول اليهود  ،ون اهللا أحبارهم ورهبام أربابا من د    

 وعدم إميام به إال من هداه اهللا        ، وتكذيبهم حملمد صلى اهللا عليه وسلم      ،املسيح ابن اهللا  
   .منهم لإلسالم

والـذي  (( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ،وقد روى مسلم يف صحيحه    
ألمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن        نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه ا         

 ويف الصحيحني عن النيب صـلى اهللا عليـه          ))بالذي أرسلت به إال كان من أهل النار       
 واألحاديث  ))لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد       (( :وسلم أنه قال  

   . وأم أعداء لنا كثرية،الدالة على كفر اليهود والنصارى

                                                
 .١٥٨سورة األعراف اآلية ) ١(
 .١٧سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٧٣سورة املائدة اآلية ) ٣(
 .٣١سورة التوبة اآلية ) ٤(
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 اهللا سبحانه للمسلمني طعام أهل الكتاب ونساءهم احملصنات منهن ال تدل            وإباحة
 كما ال خيفى على كل من تدبر اآليات وأعطى املقام حقه            ،على جواز مودم وحمبتهم   

   .من النظر والعناية

   :وبذلك كله يتبني لسماحتكم خطأ ما ورد يف املقال من

قـة يف اإلسـالم بـني األديـان         القول بأن الود واحملبة من أساسيات العال      - ١
  .والشعوب

 احلكم ألتباع اليهودية والنصرانية باإلميان باهللا والعمل بالرسالة اإلهلية اليت ال            - ٢
   .ختتلف يف أصوهلا العامة

 راجيا من مساحتكم إعادة النظـر       ،وتواصيا باحلق كتبت لسماحتكم هذه الرسالة     
 وتقومـوا   ،ما دلت عليـه النـصوص      وأن ترجعوا إىل     ،يف كالمكم يف هذين األمرين    

 وذلك ممـا    ، ونصحا لألمة  ، براءة للذمة  .بتصحيح ما صدر منكم يف الكلمة املذكورة      
 وإيثار احلق على غريه مىت ظهـرت        ، وهو يدل على قوة اإلميان     ،حيمد لكم إن شاء اهللا    

   .أدلته

ء واهللا املسئول بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يوفقنا وإيـاكم وسـائر علمـا             
 وأن جيعلنا مجيعا    ، وأن مين علينا مجيعا بالنصح له ولعباده       ،املسلمني ملعرفة احلق واتباعه   

   . إنه جواد كرمي،من اهلداة املهتدين

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  بيان كفر وضالل من زعم أنه جيوز ألحد اخلروج
  )١( حممد صلى اهللا عليه وسلم عن شريعة

 ، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني نبينا حممـد      ،هللا رب العاملني  احلمد  
 فقد اطلعت على املقال املنشور جبريـدة الـشرق          : أما بعد  ،وعلى آله وصحبه أمجعني   

 عبد  :هـ كتبه من مسى نفسه    ١٤١٥ / ٦ / ٥ وتاريخ   )٥٨٢٤(األوسط بعددها رقم    
   .)الفهم اخلاطئ( :الفتاح احلايك حتت عنوان

 وبـالنص   ، إنكاره ملا هو معلوم من دين اإلسـالم بالـضرورة          :وملخص املقال 
 وادعـاؤه أن    ، وهو عموم رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل مجيع الناس           ،واإلمجاع

 بل بقي يهوديا أو نصرانيا فهو علـى         ،من مل يتبع حممد صلى اهللا عليه وسلم ومل يطعه         
بحانه يف حكمته يف تعذيب الكفار والعـصاة         مث تطاول على رب العاملني س      ،دين حق 

 وقد قام بتحريف النصوص الشرعية ووضعها يف غري مواضعها،       .وجعل ذلك من العبث   
 وأعرض عن األدلة الشرعية والنصوص الصرحية الدالة على عموم        ،وفسرها مبا ميليه هواه   

هللا ال يقبـل     وأن ا  ، وعلى كفر من مسع به ومل يتبعه       ،رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم     
 لينخـدع  . إىل غري ذلك من النصوص الصرحية اليت أعـرض عنـها         ،غري اإلسالم دينا  
 وتكذيب هللا سبحانه    ، وردة عن اإلسالم   ، وهذا الذي فعله كفر صريح     .بكالمه اجلهال 

   . كما يعلم ذلك من قرأ املقال من أهل العلم واإلميان،ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم

  مر إحالته للمحكمة الستتابته واحلكم والواجب على ويل األ

                                                
ـ  ١٧/٨/١٤١٥ بتـاريخ    )٥٨٩٥(نشرت يف جريدة الشرق األوسـط يف العـدد          ) ١(  املوافـق   . هـ

  . م١٨/١/١٩٩٥
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  .عليه مبا يقتضيه الشرع املطهر

 ووجـوب  ، واهللا سبحانه وتعاىل قد بني عموم رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم        
 قال  ، وذلك ال جيهله من له أدىن مسكة من علم من املسلمني           ،اتباعه على مجيع الثقلني   

اس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت          قُلْ يا أَيها الن   ﴿ :اهللا تعاىل 
     ِمنـؤالَّـِذي ي يالْأُم ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَآِمن ِميتيِيي وحي وِإال ه ِض ال ِإلَهالْأَرو

    ت لَّكُملَع وهِبعاتاِتِه وكَِلمونَِباللَِّه ودتآنُ     ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾ هذَا الْقُـره ِإلَي أُوِحيو
قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِبـبكُم        ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾ِلأُنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ   

   كُموبذُن لَكُم ِفرغيو وقال تعاىل  )٣(﴾اللَّه . ﴿  ِغ غَيتبي نمو      هلَ ِمنقْبي ا فَلَنالِم ِدينالِْإس ر
    اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وها      ﴿ : وقال تعاىل  )٤(﴾وِشرياِس بِإال كَافَّةً ِللن اكلْنسا أَرمو

 وقُـلْ ﴿ : وقال تعاىل  )٦(﴾وما أَرسلْناك ِإال رحمةً ِللْعالَِمني    ﴿ : وقال تعاىل  )٥(﴾ونِذيرا
            كلَيا عما فَِإنلَّووِإنْ تا وودتوا فَقَِد اهلَمفَِإنْ أَس متلَمأَأَس نييالْأُمو ابوا الِْكتأُوت ِللَِّذين

تبارك الَِّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبِدِه      ﴿ : وقال سبحانه  )٧(﴾الْبالغُ واللَّه بِصري ِبالِْعبادِ   
   .)٨(﴾ونَ ِللْعالَِمني نِذيراِليكُ

 أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم        ، عن جابر رضي اهللا عنه     ،وروى البخاري ومسلم  
   :قال

                                                
 .١٥٨سورة األعراف اآلية ) ١(
 .١٩سورة األنعام اآلية ) ٢(
 .٣١سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .٨٥سورة آل عمران اآلية ) ٤(
 .٢٨سورة سبأ اآلية ) ٥(
 .١٠٧سورة األنبياء اآلية ) ٦(
 .٢٠سورة آل عمران اآلية ) ٧(
 .١سورة الفرقان اآلية ) ٨(
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أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسرية شهر وجعلـت يل األرض     ((
مسجدا وطهورا فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل وأحلت يل املغامن ومل حتـل               

حد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثـت إىل النـاس               أل
 وهذا بيان صريح لعموم ومشول رسالة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل مجيع               ))عامة
 وأن من مل يتبع حممد صلى اهللا عليه وسلم          ، وأا نسخت مجيع الشرائع املتقدمة     ،البشر

ومن يكْفُر ِبِه ِمن الْـأَحزاِب      ﴿ : قال تعاىل  ،لعقابهومل يطعه فهو كافر عاص مستحق       
 هِعدوم اروقال تعاىل  )١(﴾فَالن : ﴿      ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَنْ تأَم ناِلفُونَ عخي ذَِر الَِّذينحفَلْي

  أَِليم ذَابع مهِصيبوقال تعاىل  )٢(﴾ي : ﴿   ولَهسرو ِص اللَّهعي نمو    ِخلْهدي هوددح دعتيو 
     ِهنيم ذَابع لَها وا ِفيهاِلدا خاروقال تعاىل  )٣(﴾ن : ﴿      اِن فَقَـدِبالِْإمي ِل الْكُفْردبتي نمو

   . واآليات يف هذا املعىن كثرية)٤(﴾ضلَّ سواَء السِبيِل

 وبـني أن مـن     ،م بطاعته واهللا سبحانه قد قرن طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسل         
ومن يبتـِغ   ﴿ : فقال تعاىل  ،اعتقد غري اإلسالم فهو خاسر ال يقبل منه صرف وال عدل          

          اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهو هلَ ِمنقْبي ا فَلَنالِم ِدينالِْإس روقال تعاىل  )٥(﴾غَي : ﴿ نم
    اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسِطِع الرولَ فَِإنْ      ﴿ : وقال تعاىل  )٦(﴾يسوا الرأَِطيعو وا اللَّهقُلْ أَِطيع

  تولَّوا فَِإنما علَيِه ما 

                                                
 .١٧سورة هود اآلية ) ١(
 .٦٣آلية سورة النور ا) ٢(
 .١٤سورة النساء اآلية ) ٣(
 . ١٠٨سورة البقرة اآلية ) ٤(
 .٨٥سورة آل عمران اآلية ) ٥(
 .٨٠سورة النساء اآلية ) ٦(
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ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ِمن ﴿ : وقال تعاىل ،)١(﴾حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإنْ تِطيعوه تهتدوا      
 وروى )٢(﴾ي ناِر جهنم خاِلِدين ِفيها أُولَِئك هم شر الْبِريِةأَهِل الِْكتاِب والْمشِرِكني فِ  

والذي نفـسي بيـده ال   (( :مسلم يف صحيحه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        
يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت بـه      

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بفعله وقوله بطـالن        وقد بني  ،))إال كان من أهل النار    
 كما حارب غريهم    ، فقد حارب اليهود والنصارى    ،ديانة من مل يدخل يف دين اإلسالم      

 ، وأخذ ممن أعطاه منهم اجلزية حىت ال مينعوا وصول الـدعوة إىل بقيتـهم              ،من الكفار 
 أو مينعـوه أو     وحىت يدخل من شاء منهم يف اإلسالم دون خوف من قومه أن يصدوه            

   .يقتلوه

 بينمـا حنـن يف      : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال       ،وقد روى البخاري ومسلم   
 فخرجنا معه   ))انطلقوا إىل يهود  (( :املسجد خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال        

يا معشر يهود   (( :حىت جئنا بيت املدراس فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم فناداهم فقال           
 فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليـه         . قد بلغت يا أبا القاسم     : فقالوا ))سلمواأسلموا ت 
 فقال هلم رسول    . قد بلغت يا أبا القاسم     : فقالوا ))ذلك أريد أسلموا تسلموا   (( :وسلم

   . احلديث)..ذلك أريد مث قاهلا الثالثة(( :اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أهل الديانة من اليهـود يف بيـت         أنه صلى اهللا عليه وسلم ذهب إىل         :واملقصود
   وكررها ))أسلموا تسلموا(( : وقال هلم،مدراسهم فدعاهم إىل اإلسالم

                                                
 .٥٤سورة النور اآلية ) ١(
 .٦سورة البينة اآلية ) ٢(
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 وخيربه أنه إن امتنع فإن عليه  ، وكذلك بعث بكتابه إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم        ،عليهم
 فقـد روى البخـاري ومـسلم يف         ،إمث الذين امتنعوا من اإلسالم بسبب امتناعه منه       

  :  فقرأه فإذا فيه، أن هرقل دعا بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،صحيحيهما

بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل هرقل عظيم الروم سالم على        ((
من اتبع اهلدى أما بعد فإين أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم وأسـلم يؤتـك اهللا            

يا أَهلَ الِْكتاِب تعـالَوا ِإلَـى       ﴿و  أجرك مرتني فإن توليت فإن عليك إمث األريسيني         
كَِلمٍة سواٍء بيننا وبينكُم أَال نعبد ِإال اللَّه وال نشِرك ِبِه شيئًا وال يتِخذَ بعضنا بعـضا         

 مث ملا تولوا ورفـضوا      )١(﴾أَربابا ِمن دوِن اللَِّه فَِإنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ         
الدخول يف اإلسالم قاتلهم صلى اهللا عليه وسلم هو وأصحابه رضي اهللا عنهم وفـرض             

   .عليهم اجلزية

ولتأكيد ضالهلم وأم على دين باطل بعد نسخه بدين حممد صلى اهللا عليه وسلم              
يه الصراط أمر اهللا املسلم أن يسأل اهللا يف كل يوم ويف كل صالة ويف كل ركعة أن يهد              

 : وهـم  ، وأن جينبه طريق املغضوب علـيهم      ، اإلسالم : وهو ،املستقيم الصحيح املتقبل  
 وجينبه طريق الـضالني     ،اليهود وأشباههم الذين يعلمون أم على باطل ويصرون عليه        

:  وهم ،الذين يتعبدون بغري علم ويزعمون أم على طريق هدى وهم على طريق ضاللة            
 وكل ذلـك؛   ، األمم األخرى اليت تتعبد على ضالل وجهل        ومن شاهم من   ،النصارى

 وأن كل مـن يتعبـد هللا   ،ليعلم املسلم علم اليقني أن كل ديانة غري اإلسالم فهي باطلة 
  على غري اإلسالم 

                                                
 .٦٤سورة آل عمران اآلية ) ١(
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 واألدلة يف هذا الباب كـثرية       . ومن مل يعتقد ذلك فليس من املسلمني       ،فهو ضال 
   .من الكتاب والسنة

 وأن  ، أن يبادر بالتوبـة النـصوح      - عبد الفتاح    -قال  فالواجب على صاحب امل   
 ومن تاب إىل اهللا توبة صادقة تاب اهللا عليـه؛ لقـول اهللا             ،يكتب مقاال يعلن فيه توبته    

:  وقوله سبحانه  )١(﴾وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ       ﴿ :سبحانه
﴿  دال ي الَِّذينو              قِإال ِبـالْح اللَّه مرالَِّتي ح فْسلُونَ النقْتال يو را آخاللَِّه ِإلَه عونَ مع

وال يزنونَ ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاما يضاعف لَه الْعذَاب يوم الِْقيامِة ويخلُد ِفيِه مهانا           
لَ عملًا صاِلحا فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه سيئَاِتِهم حسناٍت وكَـانَ          ِإال من تاب وآمن وعمِ    

اإلسالم يهدم ما كان قبله     (( : ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(﴾اللَّه غَفُورا رِحيما  
التائب من الذنب كمـن ال  (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم))والتوبة دم ما كان قبلها  

 وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يرينا       . واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية      ))هذنب ل 
 وأن مين علينا وعلـى  ، وأن يرينا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه    ،احلق حقا ويرزقنا اتباعه   

 وأن يعيذنا مجيعا من مضالت ،الكاتب عبد الفتاح وعلى مجيع املسلمني بالتوبة النصوح      
   . إنه ويل ذلك والقادر عليه،ى والشيطانالفنت وطاعة اهلو

 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم      ، وعلى آله وصحبه   ،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد     
    .الدين

                                                
 .٣١سورة النور اآلية ) ١(
 .٧٠ – ٦٨سورة الفرقان اآليات ) ٢(
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  نصيحة األمة يف جواب عشرة أسئلة مهمة

 ، ومن اتبع هداه ، وعلى آله وأصحابه   ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ،احلمد هللا 
 ، وأجوبتها رأيت تقدميها إلخواين املسلمني لالستفادة منـها       فهذه أسئلة مهمة   :أما بعد 

 وأن ينصر   ، وأن يضاعف لنا األجر    ، وأن يتقبل منا جهدنا    ،وأسأل اهللا أن ينفع ا عباده     
 وأن يـصلح    ، وأن يويل عليهم خيـارهم     ،دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال املسلمني     

   . إنه ويل ذلك والقادر عليه،قادم

 هناك من يرى أن اقتراف بعض احلكام للمعاصي والكبائر      :يخ مساحة الش  :١س
 ،موجب للخروج عليهم وحماولة التغيري وإن ترتب عليه ضرر للمسلمني يف البلـد            

   فما رأي مساحتكم؟ ،واألحداث اليت يعاين منها عاملنا اإلسالمي كثرية

   : بسم اهللا الرمحن الرحيم:١ج

 ، وعلى آله وأصـحابه    ،م على رسول اهللا    وصلى اهللا وسل   ،احلمد هللا رب العاملني   
   : أما بعد،ومن اهتدى داه

يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي         ﴿ :فقد قال اهللا عز وجل    
نْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَّـِه     الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل إِ          

 فهذه اآلية نص يف وجـوب طاعـة أويل    )١(﴾والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا     
 وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول اهللا صـلى اهللا           ، األمراء والعلماء  : وهم ،األمر

  عليه وسلم تبني أن هذه الطاعة 

                                                
 .٥٩ سورة النساء اآلية )١(
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   .عروف وهي فريضة يف امل،الزمة

 طاعتـهم يف    : وتقيد إطالق اآلية بـأن املـراد       ،والنصوص من السنة تبني املعىن    
 فإذا أمروا   ، وجيب على املسلمني طاعة والة األمور يف املعروف ال يف املعاصي           ،املعروف

 لكن ال جيوز اخلروج عليهم بأسباا؛ لقوله صلى اهللا          ،باملعصية فال يطاعون يف املعصية    
 من ويل عليه وال فرآه يأيت شيئا من معصية اهللا فليكره ما يأيت مـن                أال(( :عليه وسلم 

من خـرج مـن    (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم     ))معصية اهللا وال يرتعن يدا من طاعة      
علـى  ((:  وقال صلى اهللا عليه وسلم     ))الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية      
مر مبعصية فإن أمر مبعصية فال مسع وال        املرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤ        

 ملا ذكر أنه يكون أمـراء تعرفـون منـهم           - وسأله الصحابة رضي اهللا عنهم       ))طاعة
 قال عبادة   ))أدوا إليهم حقهم وسلوا اهللا حقكم     (( : فما تأمرنا؟ قال   : قالوا -وتنكرون  

ع والطاعـة  بن الصامت رضي اهللا عنه بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السم            
إال ((  :يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله وقال            

   .))أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهان

 وال اخلروج عليهم إال أن يروا       ،فهذا يدل على أنه ال جيوز هلم منازعة والة األمور         
ذاك إال ألن اخلروج على والة األمور يسبب كفرا بواحا عندهم من اهللا فيه برهان؛ وما        

 وال ، وال يتيسر ردع الظامل، وتضيع احلقوق، فيختل به األمن  ،فسادا كبريا وشرا عظيما   
 فيترتب على اخلروج على والة األمـور فـساد          ، وختتل السبل وال تأمن    ،نصر املظلوم 

 فال بأس   ،يه برهان  إال إذا رأى املسلمون كفرا بواحا عندهم من اهللا ف          ،عظيم وشر كثري  
   أما إذا مل يكن عندهم ،أن خيرجوا على هذا السلطان إلزالته إذا كان عندهم قدرة
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 أو كان اخلروج يسبب شرا أكثر فليس هلم اخلـروج؛ رعايـة         ،قدرة فال خيرجوا  
   .للمصاحل العامة

ـ ،أنه ال جيوز إزالة الشر مبا هو أشر منه  (:والقاعدة الشرعية امع عليها    ب  بل جي
 فـإذا  ، أما درء الشر بشر أكثر فال جيوز بإمجاع املسلمني   .)درء الشر مبا يزيله أو خيففه     

كانت هذه الطائفة اليت تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عنـدها قـدرة            
 وتضع إماما صاحلا طيبا من دون أن يترتب على هذا فـساد كـبري علـى                 ،تزيله ا 
 أما إذا كان اخلروج يترتب عليـه  ، هذا السلطان فال بأس وشر أعظم من شر ،املسلمني

 إىل غـري  ... واغتيال من ال يستحق االغتيال   ، وظلم الناس  ، واختالل األمن  ،فساد كبري 
 ، والسمع والطاعة يف املعـروف   ، بل جيب الصرب   ، فهذا ال جيوز   ،هذا من الفساد العظيم   
د يف ختفيف الشر وتقليله وتكـثري   واالجتها، والدعوة هلم باخلري،ومناصحة والة األمور  

 هذا هو الطريق السوي الذي جيب أن يسلك؛ ألن يف ذلك مصاحل للمـسلمني               .اخلري
 وألن يف ذلك حفظ األمـن وسـالمة         ،عامة، وألن يف ذلك تقليل الشر وتكثري اخلري       

  . نسأل اهللا للجميع التوفيق واهلداية.املسلمني من شر أكثر

 هذا الكالم أصل مـن أصـول أهـل الـسنة            نأ نعلم   : مساحة الوالد  :٢ س
 من أبناء أهل السنة واجلماعة من يـرى هـذا   - لألسف  - ولكن هناك    ،واجلماعة

 وقد قيل هذا الكالم؛ لذلك يدعون الشباب        ، وفيه شيء من التخاذل    ،فكرا ازاميا 
   .إىل تبين العنف يف التغيري

  ة وال  وقلة فهم؛ ألم ما فهموا السن، هذا غلط من قائله:٢ج
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 وإمنا حتملهم احلماسة والغرية إلزالة املنكر على أن يقعـوا فيمـا             ،عرفوها كما ينبغي  
 ، محلهم حب نصر احلق أو الغرية للحـق        ،خيالف الشرع كما وقعت اخلوارج واملعتزلة     

محلهم ذلك على أن وقعوا يف الباطل حىت كفروا املسلمني باملعاصـي كمـا فعلـت                
   .ار باملعاصي كما تفعل املعتزلة أو خلدوهم يف الن،اخلوارج

 واملعتزلة وافقوهم يف العاقبة،     ، وخلدوا العصاة يف النار    ،فاخلوارج كفروا باملعاصي  
   . وكله ضالل، إم يف الدنيا مبرتلة بني املرتلتني: ولكن قالوا.وأم يف النار خملدون فيها

يته مـا مل   أن العاصـي ال يكفـر مبعـص   - وهو احلق  -والذي عليه أهل السنة     
 ولكـن  ، وإذا شرب اخلمر ال يكفـر ، وإذا سرق ال يكفر،يستحلها، فإذا زنا ال يكفر  

 وال يكفر بذلك إال إذا اسـتحل        ،يكون عاصيا ضعيف اإلميان فاسقا تقام عليه احلدود       
 وتكفريهم للناس باطل؛ وهلذا ، وما قاله اخلوارج يف هذا باطل، إا حالل  :املعصية وقال 

 إم ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية مث ال      : صلى اهللا عليه وسلم    قال فيهم النيب  
 هذه حال اخلوارج بـسبب      . ويدعون أهل األوثان   ، يقاتلون أهل اإلسالم   ،يعودون إليه 

 فال يليق بالشباب وال غري الشباب أن يقلـدوا اخلـوارج            ،غلوهم وجهلهم وضالهلم  
 السنة واجلماعة على مقتـضى األدلـة         بل جيب أن يسريوا على مذهب أهل       ،واملعتزلة
 وليس هلم اخلروج على السلطان من أجـل     ، فيقفوا مع النصوص كما جاءت     ،الشرعية

 بل عليهم املناصحة باملكاتبة واملشافهة، بالطرق الطيبـة         ،معصية أو معاص وقعت منه    
 وحىت يقل الشر أو يزول ويكثـر        ، حىت ينجحوا  ، وباجلدال باليت هي أحسن    ،احلكيمة

   .رياخل
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:  واهللا عز وجل يقول    ،هكذا جاءت النصوص عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
﴿                  وا ِمـنفَـضـا غَِلـيظَ الْقَلْـِب النفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَِّه ِلن ٍة ِمنمحا رفَِبم

ِلكو١(﴾ح(.  

أن  و ،فالواجب على الغيورين هللا وعلى دعاة اهلدى أن يلتزموا حـدود الـشرع            
 حـىت   ، واألسلوب احلسن  ، واحلكمة ، بالكالم الطيب  ،يناصحوا من والهم اهللا األمور    

 وحىت ينشطوا يف دعوم باليت هـي      ، وحىت يكثر الدعاة إىل اهللا     ،يكثر اخلري ويقل الشر   
 ، ويناصحوا من والهم اهللا األمر بشىت الطرق الطيبة السليمة    ، ال بالعنف والشدة   ،أحسن

 ويعينهم علـى اخلـري، وأن اهللا   ، ويوفقهم، أن اهللا يهديهم   :الغيبمع الدعاء هلم بظهر     
   .يعينهم على ترك املعاصي اليت يفعلوا وعلى إقامة احلق

 وأن يعينهم علـى  ، أن يهدي اهللا والة األمور  :هكذا يدعو املؤمن اهللا ويضرع إليه     
ع إخوانه   وهكذا م  ، وعلى إقامة احلق باألسلوب احلسن وباليت هي أحسن        ،ترك الباطل 

 ال  ،الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حىت ينشطوا يف الدعوة باليت هـي أحـسن            
 ويهـدي اهللا والة األمـور للخـري         ، ويقل الـشر   ، وذا يكثر اخلري   ،بالعنف والشدة 
   . وتكون العاقبة محيدة للجميع،واالستقامة عليه

هل هذا   ، لو افترضنا أن هناك خروجا شرعيا لدى مجاعة من اجلماعات          :٣س
يربر قتل أعوان هذا احلاكم وكل من يعمل يف حكومته مثـل الـشرطة واألمـن                

  وغريهم؟ 

   : أنه ال جيوز اخلروج على السلطان إال بشرطني: سبق أن أخربتك:٣ج

                                                
 .١٥٩سورة آل عمران اآلية ) ١(
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  . وجود كفر بواح عندهم من اهللا فيه برهان:أحدمها
 ، أكرب منـه    القدرة على إزالة احلاكم إزالة ال يترتب عليها شر         : والشرط الثاين 
   .وبدون ذلك ال جيوز

 ممن هم مستوطنون يف البالد - الشباب أن جمافاة الكفار  من  يظن البعض  :٤س
 ولذلك الـبعض يـستحل قتلـهم        ، من الشرع  -اإلسالمية أو من الوافدين إليها      

   .وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون
 ،أدخلته الدولة آمنـا    ال جيوز قتل الكافر املستوطن أو الوافد املستأمن الذي           :٤ج

 بل حيالون فيما حيدث منهم من املنكرات للحكـم          ،وال قتل العصاة وال التعدي عليهم     
   . وفيما تراه احملاكم الشرعية الكفاية،الشرعي
   وإذا مل توجد حماكم شرعية؟ :٥س
 ، النـصيحة لـوالة األمـور      ، فالنصيحة فقط  ، إذا مل توجد حماكم شرعية     :٥ج

 أما أن اآلمر والناهي ميد يده       ،تعاون معهم حىت حيكموا شرع اهللا      وال ،وتوجيههم للخري 
 لكن يتعاون مع والة األمور باليت هي أحسن حىت حيكمـوا  ،فيقتل أو يضرب فال جيوز  

 وواجبه إنكـار    ، وواجبه التوجيه إىل اخلري    ، وإال فواجبه النصح   ،شرع اهللا يف عباد اهللا    
 )١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما اسـتطَعتم ﴿ : اهللا تعاىل قال، هذا هو واجبه  ،املنكر باليت هي أحسن   

ألن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد أعظم بال شـك وال                
   .ريب لكل من سرب هذه األمور وعرفها

 هل األمر باملعروف والنهي عن املنكر وبالذات التغيري باليد حق للجميع، :٦س
   األمر ومن يعينه ويل األمر؟ أم أنه حق مشروط لويل

                                                
 .١٦سورة التغابن اآلية ) ١(
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 : التغيري للجميع حسب استطاعته؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقـول            :٦ج
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك               ((

 لكن التغيري باليد البد أن يكون عن قدرة ال يترتب عليه فساد أكـرب               ))أضعف اإلميان 
 وهكـذا   ، وعلى خدمـه   ، وعلى زوجته  ، على أوالده  : فليغري باليد يف بيته    ،وشر أكثر 

 ، يغري بيده حسب التعليمات اليت لديه      ،املوظف يف اهليئة املختصة املعطى له صالحيات      
وإال فال يغري شيئا بيده ليس له فيه صالحية؛ ألنه إذا غري بيده فيما ال يـدخل حتـت                   

 ويترتب بالء كثري وشر عظيم بينه وبني الناس،         ،كثر شرا صالحيته يترتب عليه ما هو أ     
 هـذا ال    ،اتق اهللا يا فالن   ( : ولكن عليه أن يغري باللسان كأن يقول       .وبينه وبني الدولة  

 أما  ، يبني له باألدلة الشرعية باللسان     ،)هذا واجب عليك  ( ،)هذا حرام عليك  ( ،)جيوز
 أو فيمن أذن له فيه مـن        ،ن حتت يده   أو فيم  ، يف بيته  ،باليد فيكون يف حمل االستطاعة    

 ، كاهليئات اليت يأمرها السلطان ويعطيها الصالحيات      ،جهة السلطان أن يأمر باملعروف    
يغريون بقدر الصالحيات اليت أعطوها على الوجه الشرعي الذي شرعه اهللا ال يزيدون             

   . وهكذا أمري البلد يغري بيده حسب التعليمات اليت لديه،عليه

 أن له احلق يف اخلروج علـى األنظمـة         - حفظك اهللا    -ن يرى    هناك م  :٧س
 باعتبار أا ليست    ، إخل ..العامة اليت يضعها ويل األمر كاملرور واجلمارك واجلوازات       

    ؟- حفظكم اهللا - فما قولكم ،على أساس شرعي

 بل جيـب  ، أنه ال جيوز اخلروج وال التغيري باليد      : وقد تقدم  ، هذا باطل ومنكر   :ج
 بل نظمهـا ويل األمـر ملـصاحل         ،والطاعة يف هذه األمور اليت ليس فيها منكر       السمع  
   والسمع ، فيجب اخلضوع لذلك،املسلمني
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 وأما الشيء الـذي هـو   ،والطاعة يف ذلك؛ ألن هذا من املعروف الذي ينفع املسلمني      
حة  كالضريبة اليت يرى ويل األمر أا جائزة فهذه يراجع فيها ويل األمر؛ للنـصي              ،منكر

 ال بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب           ، وبالتوجيه إىل اخلري   ،والدعوة إىل اهللا  
 بل البد أن يكون عنده سلطان من ويل األمر يتصرف بـه  ،هذا بدون حجة وال برهان   

 إال فيمن هو حتت يـده مـن   ،حسب األوامر اليت لديه وإال فحسبه النصيحة والتوجيه      
   .له السلطة عليهمأوالد وزوجات وحنو ذلك ممن 

   الدعاء لويل األمر؟ - حفظك اهللا - هل من مقتضى البيعة :٨س

 الدعاء له بالتوفيق واهلداية  : ومن النصح  ، من مقتضى البيعة النصح لويل األمر      :٨ج
وصالح النية والعمل وصالح البطانة؛ ألن من أسباب صالح الوايل ومن أسباب توفيق             

 ، ويعينه إذا ذكـر    ، ويذكره إذا نسي   ،يعينه على اخلري   أن يكون له وزير صدق       :اهللا له 
   .هذه من أسباب توفيق اهللا له

فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ويل األمر يف اإلصالح وإماتة             
 وإقامة اخلري بالكالم الطيب واألسـلوب احلـسن والتوجيهـات           ،الشر والقضاء عليه  

 وكل عمل يترتب عليه شر أكثر مـن         ،ري دون الشر  السديدة اليت يرجى من ورائها اخل     
 ودرء  ، حتقيق املـصاحل الـشرعية     :املصلحة ال جيوز؛ ألن املقصود من الواليات كلها       

 فأي عمل يعمله اإلنسان يريد به اخلري ويترتب عليه ما هو أشر مما أراد إزالته                ،املفاسد
   .وما هو منكر ال جيوز له

 "ة رمحه اهللا هذا املعىن إيضاحا كامال يف كتاب          وقد أوضح شيخ اإلسالم ابن تيمي     
   . فلرياجع؛ لعظم الفائدة"احلسبة 



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٢١٠ -

   .- حفظك اهللا - ومن ميتنع عن الدعاء لويل األمر :٩س

 ، وعدم بصريته؛ ألن الدعاء لويل األمر من أعظم القربـات          ، هذا من جهله   :٩ج
:  عليه وسلم ملا قيل له      والنيب صلى اهللا   ، ومن النصيحة هللا ولعباده    ،ومن أفضل الطاعات  

 فهـداهم اهللا وأتـوه      ))اللهم اهد دوسا وائت م    (( :إن دوسا عصت وهم كفار قال     
 والسلطان أوىل من يدعى له؛ ألن صالحه صالح         ، فاملؤمن يدعو للناس باخلري    .مسلمني
 وأن ، أن يوفق للحق وأن يعان عليه: ومن أهم النصح ، فالدعاء له من أهم الدعاء     ،لألمة
 فالدعاء له بالتوفيق    ، وأن يكفيه اهللا شر نفسه وشر جلساء السوء        ،ح اهللا له البطانة   يصل

 ومـن أفـضل   ،واهلداية وبصالح القلب والعمل وصالح البطانة من أهـم املهمـات   
لو أعلم أن يل دعوة مستجابة      ( : وقد روي عن اإلمام أمحد رمحه اهللا أنه قال         ،القربات

   . الفضيل بن عياض رمحه اهللا ويروى ذلك عن،)لصرفتها للسلطان

 هل من منهج السلف نقد الوالة من فوق املنابر؟ وما منهج السلف يف              :١٠س
  نصح الوالة؟ 

 وذكر ذلك على املنابر؛ ألن    ، ليس من منهج السلف التشهري بعيوب الوالة       :١٠ج
 ويفضي إىل اخلوض الذي     ،ذلك يفضي إىل الفوضى وعدم السمع والطاعة يف املعروف        

 ، النصيحة فيما بينهم وبني الـسلطان  : ولكن الطريقة املتبعة عند السلف     ،ال ينفع يضر و 
 أمـا إنكـار   . أو االتصال بالعلماء الذين يتصلون به حىت يوجه إىل اخلري         ،والكتابة إليه 

 وينكر الربا من دون ذكـر مـن         ، وينكر اخلمر  ، فينكر الزنا  :املنكر بدون ذكر الفاعل   
   .دلة فذلك واجب؛ لعموم األ،فعله

  ويكفي إنكار املعاصي والتحذير منها من غري أن يذكر من فعلها 
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   .ال حاكما وال غري حاكم

 قال بعض الناس ألسامة بن زيـد      :وملا وقعت الفتنة يف عهد عثمان رضي اهللا عنه        
 إال أمسعكـم؟ إين     ، إنكم ترون أين ال أكلمـه      : أال تكلم عثمان؟ فقال    :رضي اهللا عنه  

   .بينه دون أن أفتتح أمرا ال أحب أن أكون أول من افتتحهأكلمه فيما بيين و

وملا فتح اخلوارج اجلهال باب الشر يف زمان عثمان رضي اهللا عنه وأنكروا علـى               
 حىت  ،عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي ال يزال الناس يف آثاره إىل اليوم             

 ، اهللا عنهما بأسباب ذلـك      وقتل عثمان وعلي رضي    ،حصلت الفتنة بني علي ومعاوية    
 حىت  ، وذكر العيوب علنا   ،وقتل مجع كثري من الصحابة وغريهم بأسباب اإلنكار العلين        

بن غنم األشـعري، أن   وقد روى عياض ،أبغض الكثريون من الناس ويل أمرهم وقتلوه    
من أراد أن ينصح لذي سلطان فال يبده عالنية         (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      

  .)١())ن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإال كان قد أدى الذي عليهولك

   . إنه مسيع جميب،نسأل اهللا العافية والسالمة لنا وإلخواننا املسلمني من كل شر

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد

   

                                                
 ).٢/٥٢١( وابن أيب عاصم يف كتاب السنة ،)٤٠٤ – ٣/٤٠٣(رواه أمحد يف مسنده ) ١(
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 مع " املسلمون "احلوار الذي أجراه رئيس حترير جريدة 
  )١(لصلح مع اليهودمساحته حول ا

جواز اهلدنة مع األعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ويل األمر املصلحة 
  يف ذلك

 األمر الذي   ، املنطقة تعيش اليوم مرحلة السالم واتفاقياته      : مساحة الوالد  :١س
آذى كثريا من املسلمني مما حدا ببعضهم معارضته والسعي ملواجهة احلكومات اليت            

 ومنطقهم يقـوم    ،ت أو ضرب األهداف املدنية لألعداء     تدعمه عن طريق االغتياال   
   :على اآليت
   . أن اإلسالم يرفض مبدأ املهادنة-أ
 أن اإلسالم يدعو ملواجهة األعداء بغض النظر عن حال األمة واملسلمني مـن   -ب

 وكيف نتعامل مع هذا الواقع مبا يكفل سالمة الـدين           ، نرجو بيان احلق   .ضعف أو قوة  
  وأهله؟ 
 إذا رأى ويل األمر املصلحة يف ذلك؛        ،ز اهلدنة مع األعداء مطلقة ومؤقتة      جتو :١ج

وِإنْ جنحوا ِللسلِْم فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَِّه ِإنه هو السِميع           ﴿ :لقول اهللا سبحانه  
ِليمعلـى   كما صاحل أهل مكة      ، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعلهما مجيعا        )٢(﴾الْع

 وصاحل كثريا من    ، ويكف بعضهم عن بعض    ، يأمن فيها الناس   ،ترك احلرب عشر سنني   
   فلما فتح اهللا عليه مكة نبذ إليهم عهودهم، وأجل من ،قبائل العرب صلحا مطلقا

                                                
 ،حوار أجراه الدكتور عبد اهللا الرفاعي رئيس حترير جريدة املسلمون مع مساحة  الـشيخ حفظـه اهللا    ) ١(

 .  هـ٢١/٧/١٤١٥ بتاريخ )٥١٦(حلوار يف العدد ونشر نص ا
 .٦١سورة األنفال اآلية ) ٢(
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براَءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه ِإلَى الَِّذين      ﴿ : كما يف قول اهللا سبحانه     ،ال عهد له أربعة أشهر    
تداهٍرعهةَ أَشعبِض أَروا ِفي الْأَرفَِسيح ِرِكنيشالْم ِمن اآلية)١(﴾م .   

وبعث صلى اهللا عليه وسلم املنادين بذلك عام تسع من اهلجرة بعد الفـتح مـع                
 وألن احلاجة واملصلحة اإلسالمية قد تدعو إىل اهلدنـة          ،الصديق ملا حج رضي اهللا عنه     
 وقـد  ، كما فعل ذلك النيب صلى اهللا عليه وسـلم         ،اجةاملطلقة مث قطعها عند زوال احل     

 ،)أحكام أهل الذمـة   ( القول يف ذلك يف كتابه       - رمحه اهللا    -بسط العالمة ابن القيم     
  . واهللا ويل التوفيق.واختار ذلك شيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية ومجاعة من أهل العلم

  السمع والطاعة لوالة األمر يف املعروف

 حال الفساد وصل يف األمة لدرجة ال ميكن تغـيريه إال             أن : يرى البعض  :٢س
 ولألسـف فـإن     ، وإبراز معايبهم؛ لينفروا عنهم    ،بالقوة وييج الناس على احلكام    

   ماذا يقول مساحتكم؟ ،هؤالء ال يتورعون عن دعوة الناس هلذا املنهج واحلث عليه

مـرة بالـسمع     هذا مذهب ال تقره الشريعة؛ ملا فيه من خمالفة للنصوص اآل           :٢ج
 وملا فيه من الفساد العظيم والفوضـى واإلخـالل          ،والطاعة لوالة األمور يف املعروف    

  .باألمن

 وبيان األدلة الشرعية    ، والواجب عند ظهور املنكرات إنكارها باألسلوب الشرعي      
 وال إنكار باليد إال ملن ختوله الدولة ذلك؛ حرصا على استتباب األمـن              ،من غري عنف  
   وقد دلت األحاديث ،وعدم الفوضى

                                                
 .٢ – ١سورة التوبة اآليتان ) ١(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٢١٤ -

 قوله صلى اهللا عليـه      : ومنها ،الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك        
من رأى من أمريه شيئا من معصية اهللا فليكره ما يأيت مـن معـصية اهللا وال                 (( :وسلم

على املرء السمع والطاعـة فيمـا   (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم))يرتعن يدا من طاعة 
 وقد بايع الصحابة رضـي اهللا       .))املنشط واملكره ما مل يؤمر مبعصية اهللا      أحب وكره يف    

 والعـسر   ،عنهم النيب صلى اهللا عليه وسلم على السمع والطاعة يف املنـشط واملكـره             
 إال أن يروا كفرا بواحا عندهم مـن اهللا فيـه            ، وعلى أال يرتعوا يدا من طاعة      ،واليسر
 مناصـحة والة    : واملشروع يف مثل هذه احلال     . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية     .برهان
 ، والدعاء هلم بالتوفيق واإلعانة على اخلـري       ، والتعاون معهم على الرب والتقوى     ،األمور

 وأن ميـنحهم  ، نسأل اهللا أن يصلح مجيع والة أمر املسلمني    .حىت يقل الشر ويكثر اخلري    
تحكيم شريعة اهللا يف عباده،      وأن يوفقهم ل   ، وأن يكثر أعوام يف اخلري     ،البطانة الصاحلة 
   .إنه جواد كرمي

  زيارة املسجد األقصى والصالة فيه سنة إذا تيسر ذلك

 هل جيوز زيـارة املـسجد األقـصى         ، يف ظل التفاهم بني العرب واليهود      :٣س
   خصوصا يف حال املوافقة من الدول العربية؟ ،والصالة فيه

يسر ذلك؛ لقول النيب صلى اهللا       زيارة املسجد األقصى والصالة فيه سنة إذا ت        :٣ج
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومـسجدي هـذا             (( :عليه وسلم 

   . واهللا املوفق. متفق على صحته))واملسجد األقصى
  نصيحة مهمة

 فحمـاس تعـارض     : خيتلف الفلسطينيون يف مواقفهم من عملية السالم       :٤س
   ،موافقة والسلطة الفلسطينية ،وتدعو للمقاومة
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 فمن تلزم الناس طاعته؟ وما هو موقفنا حنن         ،وأغلب الشارع كما يبدو مع السلطة     
 نرجو بيان احلق؛ ألن هناك أخطارا بأن ينشب القتال بني الفلسطينيني            ..يف اخلارج؟ 
  أنفسهم؟ 

ويف ختام احلديث مع مساحتكم ومبا جعل اهللا لكم من حمبة وقبول يف قلـوب               
احتكم كلمة ألبناء هذه األمة يكون فيها ما يكفل سعادم           أرجو أن يوجه مس    ،الناس

   .منيآ وفقنا اهللا وإياكم لكل خري . ويكفل رفعة الدين وأهله،يف الدنيا واآلخرة

 ويتعـاونوا علـى الـرب       ، ننصح الفلسطينيني مجيعا بأن يتفقوا على الصلح       :٤ج
داء الذين يـدعون إىل      وإرغاما لألع  ، ومجعا للكلمة على احلق    ، حقنا للدماء  .والتقوى

 وأن يلزمـوا    ، وعلى الرئيس ومجيع املسئولني أن حيكموا شريعة اهللا        .الفرقة واالختالف 
 وألن ذلـك  ، ملا يف ذلك من السعادة واملصلحة العظيمة للجميع .ا الشعب الفلسطيين  

 كما يف قوله سبحانه يف سورة       ،هو الواجب الذي أوجبه اهللا على املسلمني عند القدرة        
 : إىل أن قال سبحانه    )١(﴾وأَِن احكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه وال تتِبع أَهواَءهم        ﴿ :ائدةامل
 وقال سبحانه   )٢(﴾أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ         ﴿

ؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بيـنهم ثُـم ال          فَال وربك ال ي   ﴿ :يف سورة النساء  
 وقوله سبحانه يف سورة     )٣(﴾يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما       

   ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك﴿ :املائدة

                                                
 .٤٩سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٥٠سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٦٥سورة النساء اآلية ) ٣(
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ومن ﴿ )٢(﴾ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ        ﴿ )١(﴾هم الْكَاِفرونَ 
   .)٣(﴾لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ

ومن هذه اآليات وغريها يعلم أن الواجب على مجيع الدول اإلسالمية هو حتكيم             
 ويف ذلك سعادم ونصرهم وجنام يف الدنيا        ،واحلذر مما خيالفها   ،شريعة اهللا فيما بينهم   

 وأن يصلح هلـم     ، نسأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن مينحهم التوفيق         .واآلخرة
 . إنه ويل ذلك والقادر عليـه      ،البطانة، وأن يعينهم على حتكيم شريعته يف كل شئوم        

 وأن يعرفوا ،يف كل مكان بأن يتفقهوا يف الدين   وذه املناسبة فإين أنصح مجيع املسلمني       
وما خلَقْت الِْجـن والْـِإنس ِإال       ﴿ : كما يف قوله سبحانه    ،معىن العبادة اليت خلقوا هلا    

يا أَيها الناس اعبدوا ربكُـم  ﴿ : وقد أمرهم اهللا ا سبحانه يف قوله تعاىل    )٤(﴾ِليعبدوِن
   لَقَكُمقُونَ    الَِّذي ختت لَّكُملَع ِلكُمقَب ِمن الَِّذينوقد فسرها سبحانه يف مواضـع       )٥(﴾و 

كثرية من كتابه العظيم وسنة رسوله األمني عليه من ربه أفضل الـصالة والتـسليم،                
 وختصيصه بالعبادة من اخلوف والرجاء والتوكل والـصالة  ، توحيده سبحانه :وحقيقتها

   . مع طاعة أوامره وترك نواهيه، ذلك من أنواع العبادة وغري،والصوم والذبح والنذر

 وطاعـة اهللا    ، واهلـدى  ، والرب ، والتقوى ، واإلميان ،وبذلك يعلم أا هي اإلسالم    
   عبادة؛ ألا تؤدى باخلضوع : مسى اهللا ذلك كله،ورسوله

                                                
 .٤٤سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٤٥سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٤٧ة سورة املائدة اآلي) ٣(
 .٥٦سورة الذاريات اآلية ) ٤(
 .٢١سورة البقرة اآلية ) ٥(
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   .والذل هللا سبحانه

وعقابـه   وأن يتقـوا غـضبه       ،فالواجب على املكلفني مجيعا أن يعبدوه وحـده       
 واحلكم ، وطاعة أوامره وترك نواهيه  ، وختصيصه بالعبادة وحده   ،باإلخالص له يف العمل   

 : كما قـال اهللا عـز وجـل   ، والتواصي باحلق والصرب عليه، والتناصح بينهم  ،بشريعته
﴿         اتاِن وودالْعلَى الِْإثِْم ووا عناوعال تى وقْوالتو لَى الِْبروا عناوعتو     ِإنَّ اللَّـه قُوا اللَّه

والْعصِر ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خِسر ِإال الَِّذين آمنـوا        ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾شِديد الِْعقَابِ 
   .)٢(﴾وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر

 اإلنسان يف خسران إال الذين فأوضح سبحانه يف هذه السورة العظيمة أن مجيع بين        
 فهؤالء هم الراحبون والسعداء ، وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب   ،آمنو وعملوا الصاحلات  

   .واملنصورون يف الدنيا واآلخرة

 آمنوا باهللا ربا وإهلا ومعبودا حبق،       : يعين ﴾ِإال الَِّذين آمنوا  ﴿ :ومعىن قوله سبحانه  
 ، وجبميع الرسل عليهم الـصالة والـسالم       ،ه وسلم وآمنوا برسوله حممد صلى اهللا علي     

 مث  ،وبكل ما أخرب اهللا به ورسوله من أمر اجلنة والنار واحلساب واجلزاء وغـري ذلـك               
 مث  ، وتركوا حمارم اهللا عن إخالص هللا وصدق       ، فأدوا فرائض اهللا   ﴾عِملُوا الصاِلحاتِ ﴿
﴿ قا ِبالْحواصووا عن املنكر وصـربوا    وأمروا   ، وتناصحوا ، فيما بينهم  ﴾تباملعروف و

 ، وهم الراحبـون   ، فهؤالء هم املنصورون   ، يرجون ثواب اهللا وخيشون عقابه     .على ذلك 
   .وهم السعداء يف الدنيا واآلخرة

  
                                                

 .٢سورة املائدة اآلية  )١(
 .سورة العصر كاملة) ٢(
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 ،فنسأل اهللا سبحانه بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن جيعلنا وسائر إخواننا منـهم            
 ، والصرب عليهـا   ،مة على هذه األخالق   وأن يوفق مجيع املسلمني يف كل مكان لالستقا       

   . إنه مسيع قريب،والتواصي ا

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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أجوبة على أسئلة تتعلق باحلوار السابق حول الصلح مع 
  )١(اليهود

 فهذه أجوبة على أسئلة تتعلق      : وبعد ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ،احلمد هللا 
 به من جواز الصلح مع اليهود وغريهم من الكفرة صلحا مؤقتا أو مطلقا على               مبا أفتينا 

 - ويل أمر املسلمني الذي جتري املصاحلة على يديـه     : أعين -حسب ما يراه ويل األمر      
من املصلحة يف ذلك؛ لألدلة اليت أوضحناها يف الفتوى املذكورة يف صحيفة املـسلمون      

   . هـ١٤١٥  رجب٢١يف العدد الصادر يوم اجلمعة 
   :وهذا نص األسئلة

الصلح مع اليهود أو غريهم من الكفرة ال يلزم منـه مـودم وال           
  مواالم 
 وهـو   - فهم بعض الناس من إجابتكم على سؤال الصلح مع اليهـود             :١س

 ، أن الصلح أو اهلدنة مع اليهـود املغتـصبني لـألرض     -السؤال األول يف املقابلة     
 وجيب عدم إثارة مـا      ، وأنه جيوز مودة اليهود وحمبتهم     ،واملعتدين جائز على إطالقه   

 ويف أجهـزة    ،يؤكد البغضاء والرباءة منهم يف املناهج التعليمية يف البالد اإلسالمية         
 وأم ليسوا بعد معاهدات الـسالم       ، زاعمني أن السالم معهم يقتضي هذا      ،إعالمها

لوفاق الدويل والتعـايش     وألن العامل اآلن يعيش حالة ا      ،أعداء جيب اعتقاد عداوم   
   . فنرجو من مساحتكم التوضيح. فال جيوز إثارة العداوة الدينية بني الشعوب،السلمي

  

                                                
 . هـ١٩/٨/١٤١٥ بتاريخ )٥٢٠(هذه األجوبة نشرت يف جريدة ااملسلمون يف العدد ) ١(
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 بل  ، الصلح مع اليهود أو غريهم من الكفرة ال يلزم منه مودم وال مواالم             :١ج
 ، وغري ذلـك   ، وكف بعضهم عن إيذاء البعض اآلخر      ،ذلك يقتضي األمن بني الطرفني    

 وغري ذلك من املعامالت اليت ال تقتضي مودة الكفرة        .. وتبادل السفراء  ،لشراءكالبيع وا 
   .وال مواالم

 ومل يوجب ذلـك حمبتـهم وال        ،وقد صاحل النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل مكة        
 حىت يسر اهللا فتح مكة عام الفتح ودخـل          ، بل بقيت العداوة والبغضاء بينهم     ،مواالم

 وهكذا صاحل النيب صلى اهللا عليه وسلم يهود املدينة ملا قـدم             ،الناس يف دين اهللا أفواجا    
 لكنه عليه الـصالة     ، ومل يوجب ذلك مودم وال حمبتهم      ،املدينة مهاجرا صلحا مطلقا   

 وترغيبهم يف   ، ودعوم إىل اهللا   ،والسالم كان يعاملهم يف الشراء منهم والتحدث إليهم       
 .هونة عند يهودي يف طعام اشتراه ألهله ومات صلى اهللا عليه وسلم ودرعه مر      .اإلسالم

 ،وملا حصل من بين النضري من اليهود اخليانة أجالهم من املدينة عليه الصالة والـسالم              
 كفار مكة يوم األحزاب على حرب النيب صـلى اهللا           ومالؤواوملا نقضت قريظة العهد     

 ،تهم ونـساءهم   وسىب ذري  ،عليه وسلم قاتلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فقتل مقاتلتهم         
 وأخرب النيب صلى اهللا عليه      ،بعدما حكم سعد بن معاذ رضي اهللا عنه فيهم فحكم بذلك          
  .وسلم أن حكمه قد وافق حكم اهللا من فوق سبع مساوات

 يف أوقات كثرية - وقعت اهلدنة بينهم ،وهكذا املسلمون من الصحابة ومن بعدهم     
 وقد قال اهللا    ، وال مواالة  ،مودة وبني الكفرة من النصارى وغريهم فلم يوجب ذلك          -

 وقال  )١(﴾لَتِجدنَّ أَشد الناِس عداوةً ِللَِّذين آمنوا الْيهود والَِّذين أَشركُوا        ﴿ :سبحانه
   قَد﴿ :سبحانه

                                                
 .٨٢سورة املائدة اآلية ) ١(
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           ِإن ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هعم الَِّذينو اِهيمرةٌ ِفي ِإبنسةٌ حوأُس لَكُم تا   كَانِممو كُمآُء ِمنرا ب
تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاُء أَبـدا حتـى               

  هدحوا ِباللَِّه وِمنؤوقال سبحانه  )١(﴾ت : ﴿          ـودهِخـذُوا الْيتـوا ال تنآم ا الَِّذينها أَيي
والنصارى أَوِلياَء بعضهم أَوِلياُء بعٍض ومن يتولَّهم ِمنكُم فَِإنه ِمنهم ِإنَّ اللَّه ال يهِدي              

 الظَّاِلِمني مِم الْـآِخِر          ﴿ : وقال عز وجل   )٢(﴾الْقَوـوالْيونَ ِباللَّـِه وِمنؤا يمقَو ِجدال ت
  ادح نونَ مادوي               أَو مهانـوِإخ أَو مـاَءهنأَب أَو مـاَءهوا آبكَـان لَوو ولَهسرو اللَّه 

مهتِشريواآليات يف هذا املعىن كثرية. اآلية)٣(﴾ع .   

ومما يدل على أن الصلح مع الكفار من اليهود وغريهم إذا دعت إليه املـصلحة أو    
 أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا فتح خيرب         : مواالة  وال ، وال حمبة  ،الضرورة ال يلزم منه مودة    

صاحل اليهود فيها على أن يقوموا على النخيل والزروع اليت للمسلمني بالنـصف هلـم             
 ومل حيدد مدة معينة، بل      ، ومل يزالوا يف خيرب على هذا العقد       ،والنصف الثاين للمسلمني  
نقركم ما أقركم   (( : ويف لفظ  ))نقركم على ذلك ما شئنا    (( :قال صلى اهللا عليه وسلم    

 وروي عن عبد اهللا بـن رواحـة   ، فلم يزالوا ا حىت أجالهم عمر رضي اهللا عنه     ))اهللا
 إنك قـد جـرت يف       :رضي اهللا عنه أنه ملا خرص عليهم الثمرة يف بعض السنني قالوا           

 واهللا إنه ال حيملين بغضي لكم وحمبيت للمسلمني أن أجور           : فقال رضي اهللا عنه    ،اخلرص
   . وإن شئتم أخذناه بذلك، فإن شئتم أخذمت باخلرص الذي خرصته عليكم،عليكم

   ، وال مواالة،وهذا كله يبني أن الصلح واملهادنة ال يلزم منها حمبة

                                                
 .٤سورة املمتحنة اآلية ) ١(
 .٥١آلية سورة املائدة ا) ٢(
 .٢٢سورة اادلة اآلية ) ٣(
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   . كما يظن ذلك بعض من قل علمه بأحكام الشريعة املطهرة،وال مودة ألعداء اهللا

ريهم من الكفرة ال يقتضي     وبذلك يتضح للسائل وغريه أن الصلح مع اليهود أو غ         
 واهللا ويل   . وال غريها من املعامالت املتعلقـة باحملبـة واملـواالة          ،تغيري املناهج التعليمية  

   .التوفيق

  الصلح مع اليهود ال يقتضي التمليك أبديا

 هل تعين اهلدنة املطلقة مع العدو إقراره على مـا اقتطعـه مـن أرض                :٢س
ت حقا أبديا لليهود مبوجب معاهدات تصدق        وأا قد أصبح   ،املسلمني يف فلسطني  

 وختول األمم املتحدة عقوبة أي دولة ،عليها األمم املتحدة اليت متثل مجيع أمم األرض     
  تطالب مرة أخرى باسترداد هذه األرض أو قتال اليهود فيها؟ 

 الصلح بني ويل أمر املسلمني يف فلسطني وبني اليهود ال يقتضي متليك اليهود             :٢ج
 وإمنا يقتضي ذلك متليكهم متليكا مؤقتا حىت تنتهي اهلدنـة           ، أيديهم متليكا أبديا   ملا حتت 

 .املؤقتة أو يقوى املسلمون على إبعادهم عن ديار املسلمني بالقوة يف اهلدنـة املطلقـة              
وهكذا جيب قتاهلم عند القدرة حىت يدخلوا يف دين اإلسالم أو يعطوا اجلزية عـن يـد       

قَاِتلُوا ﴿ :ى واوس؛ لقول اهللا سبحانه يف سورة التوبة        وهكذا النصار  .وهم صاغرون 
الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه وال ِبالْيوِم الْآِخِر وال يحرمونَ ما حـرم اللَّـه ورسـولُه وال                 

ـ           يطُوا الِْجزعى يتح ابوا الِْكتأُوت الَِّذين ِمن قالْح ونَ ِدينِديني       ـمهـٍد وي ـنةَ ع
   وقد ثبت يف الصحيح عنه صلى اهللا عليه وسلم )١(﴾صاِغرونَ

                                                
 .٢٩سورة التوبة اآلية ) ١(
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   .أنه أخذ اجلزية من اوس
 أما حـل    .وبذلك صار هلم حكم أهل الكتاب يف أخذ اجلزية فقط إذا مل يسلموا            

 كما نص عليه كتاب اهللا سبحانه يف        ،الطعام والنساء للمسلمني فمختص بأهل الكتاب     
 وقد صرح احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري قوله تعـاىل يف سـورة                .ائدةسورة امل 
   . مبعىن ما ذكرنا يف شأن الصلح، اآلية)١(﴾وِإنْ جنحوا ِللسلِْم فَاجنح لَها﴿ :األنفال

  ما تقتضيه املصلحة يعمل به من الصلح وعدمه
مبا يسمى مبعاهدات    هل جيوز بناء على اهلدنة مع العدو اليهودي متكينه           :٣س
 مبـا   ، من االستفادة من الدول اإلسالمية اقتصاديا وغري ذلك من ااالت          ،التطبيع

 ومتكينه يف الـبالد اإلسـالمية       ، ويزيد من قوته وتفوقه    ،يعود عليه باملنافع العظيمة   
 وأنه جيـب علـيهم      ، وأن على املسلمني أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه        ،املغتصبة

 كالبنوك والشركات يشترك اليهود فيها مع املسلمني،        ،ت اقتصادية تأسيس مؤسسا 
 وإن مل يكن جاريا     ،وأنه جيب أن يشتركوا كذلك يف مصادر املياه؛ كالنيل والفرات         

  يف أرض فلسطني؟ 

 ال يلزم من الصلح بني منظمة التحرير الفلسطينية وبني اليهود مـا ذكـره               :٣ج
 فـإذا رأت أن مـن       ،ل دولة تنظر يف مصلحتها     بل ك  ،السائل بالنسبة إىل بقية الدول    

 وغري  ،املصلحة للمسلمني يف بالدها الصلح مع اليهود يف تبادل السفراء والبيع والشراء           
   . فال بأس يف ذلك،ذلك من املعامالت اليت جييزها شرع اهللا املطهر

  وإن رأت أن املصلحة هلا ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما 

                                                
 .٦١ سورة األنفال اآلية  )١(
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   . وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود يف ذلك،رعيةتقتضيه املصلحة الش

 سواء كان ملكا أو أمـريا أو رئـيس          ،والواجب على كل من توىل أمر املسلمني      
مجهورية أن ينظر يف مصاحل شعبه فيسمح مبا ينفعهم ويكون يف مصلحتهم من األمـور            

 دولة من دول الكفـر؛       ومينع ما سوى ذلك مع أي      ،اليت ال مينع منها شرع اهللا املطهر      
 وقولـه  )١(﴾ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها   ﴿ :عمال بقول اهللا عز وجل    

 وتأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم . اآلية)٢(﴾وِإنْ جنحوا ِللسلِْم فَاجنح لَها    ﴿ :سبحانه
 وقد قال عليه الصالة والـسالم يف  ،دينة ويف خيرب  يف مصاحلته ألهل مكة ولليهود يف امل      

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاألمري راع ومسئول عـن           (( :احلديث الصحيح 
رعيته والرجل راع يف أهل بيته ومسئول عن رعيته واملرأة راعيـة يف بيـت زوجهـا                 

 اهللا   مث قال صـلى    ))ومسئولة عن رعيتها والعبد راع يف مال سيده ومسئول عن رعيته          
 وقد قال اهللا عز وجل يف كتابـه         ))أال فكلكم راع ومسئول عن رعيته     (( :عليه وسلم 

يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَمانـاِتكُم وأَنـتم              ﴿ :الكرمي
   .)٣(﴾تعلَمونَ

 إلزامهم باجلزية إذا كـانوا       والعجز عن  ،وهذا كله عند العجز عن قتال املشركني      
 أما مع القدرة على جهادهم وإلزامهم بالدخول يف اإلسالم          ،من أهل الكتاب أو اوس    

   إن -أو القتل أو دفع اجلزية 

                                                
 .٥٨سورة النساء اآلية ) ١(
 .٦١سورة األنفال اآلية ) ٢(
 .٢٧سورة األنفال االية ) ٣(
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 وإمنـا جتـوز     ، وترك القتال وترك اجلزية    ، فال جتوز املصاحلة معهم    -كانوا من أهلها    
تاهلم أو إلزامهم باجلزية إن كانوا مـن  املصاحلة عند احلاجة أو الضرورة مع العجز عن ق     

قَاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباللَّـِه وال ِبـالْيوِم   ﴿ : ملا تقدم من قوله سبحانه وتعاىل     .أهلها
الْآِخِر وال يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه وال يِدينونَ ِدين الْحق ِمن الَّـِذين أُوتـوا                

وقَاِتلُوهم ﴿ : وقوله عز وجل   )١(﴾تاب حتى يعطُوا الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ       الِْك
 إىل غري ذلك من اآليات املعلومـة يف         )٢(﴾حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَّهِ       

   .ذلك

 ومـع   ، ويوم الفـتح   وعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أهل مكة يوم احلديبية          
   .اليهود حني قدم املدينة يدل على ما ذكرنا

 ومينحهم الفقه يف    ، وأن يصلح أحواهلم   ،واهللا املسئول أن يوفق املسلمني لكل خري      
 وأن يعينهم على جهاد أعداء اهللا على        ، وأن يويل عليهم خيارهم ويصلح قادم      ،الدين

   . إنه ويل ذلك والقدر عليه،الوجه الذي يرضيه

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

  

                                                
 .٢٩سورة التوبة اآلية ) ١(
 .٣٩سورة األنفال اآلية ) ٢(
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إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي 
  )١(حول الصلح مع اليهود

 وعلى آله ، والصالة والسالم على نبينا حممد الصادق األمني   ،احلمد هللا رب العاملني   
   : أما بعد، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،وصحبه أمجعني

 يوسف القرضاوي املنشور يف جملة      :إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ     فهذا  
ـ ١٤١٥ شعبان   ٩ الصادرة يوم    ١١٣٣ العدد   )اتمع(  . م ١٠/١/١٩٩٥ املوافق   . ه

 وما صدر مين يف ذلك مـن املقـال املنـشور يف صـحيفة               ،حول الصلح مع اليهود   
 موجهة إيل من بعض   هـ جوابا ألسئلة   ١٤١٥ رجب   ٢١ الصادرة يف يوم     )املسلمون(

 وقد أوضحت أنه ال مانع من الصلح معهم إذا اقتضت املصلحة ذلـك؛              .أبناء فلسطني 
   . ويتمكنوا من إقامة دينهم،ليأمن الفلسطينيون يف بالدهم

وقد رأى فضيلة الشيخ يوسف أن ما قلته يف ذلك خمالف للصواب؛ ألن اليهـود               
 وإنين أشكر فضيلته على     .كره فضيلته  إىل آخر ما ذ    ...غاصبون فال جيوز الصلح معهم    

 وال شك أن األمر يف هذا       ،هداهتمامه ذا املوضوع ورغبته يف إيضاح احلق الذي يعتق        
 وكل أحد يؤخذ من قولـه       ، يرجع فيه للدليل   :املوضوع وأشباهه هو كما قال فضيلته     

ف؛  وهذا هو احلق يف مجيع مسائل اخلـال        .ويترك إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَّـِه والرسـوِل ِإنْ كُنـتم         ﴿ :لقول اهللا عز وجل   

   وقال )٢(﴾تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا

                                                
 . هـ٦/١٠/١٤١٥ بتاريخ )١١٤٠(د  نشر يف جملة اتمع يف العد )١(
 .٥٩ سورة النساء اآلية  )٢(
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 وهذه قاعدة جممع عليهـا      )١(﴾لَى اللَّهِ وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه إِ      ﴿ :سبحانه
   .بني أهل السنة واجلماعة

 وأجبنا عن أسئلة وردت     ،ولكن ما ذكرناه يف الصلح مع اليهود قد أوضحنا أدلته         
 وقد نـشرت هـذه      ،إلينا يف ذلك من بعض الطلبة بكلية الشريعة يف جامعة الكويت          

 هــ املوافـق    ١٩/٨/١٤١٥  الصادرة يف يوم اجلمعة    )املسلمون(األجوبة يف صحيفة    
   . وفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض اإلخوان يف ذلك، م٢٠/١/١٩٩٥

 إن قريشا قد أخذت أمـوال  :ونقول للشيخ يوسف وفقه اهللا وغريه من أهل العلم     
ِللْفُقَراِء الْمهاِجِرين الَِّذين ﴿ : كما قال اهللا سبحانه يف سورة احلشر    ،املهاجرين ودورهم 

ِرجأُخ            ولَهسرو ونَ اللَّهرصنيا وانوِرضاللَِّه و لًا ِمنونَ فَضغتبي اِلِهموأَمو ِدياِرِهم وا ِمن
 ومع ذلك صاحل النيب صلى اهللا عليه وسـلم قريـشا يـوم         )٢(﴾أُولَِئك هم الصاِدقُونَ  

 من ظلم املهاجرين يف   ومل مينع هذا الصلح ما فعلته قريش       ،احلديبية سنة ست من اهلجرة    
دورهم وأمواهلم؛ مراعاة للمصلحة العامة اليت رآها النيب صلى اهللا عليه وسلم جلميـع              

   . وملن يرغب الدخول يف اإلسالم،املسلمني من املهاجرين وغريهم

 : جوابا لفضيلة الشيخ يوسف عن املثال الذي مثل به يف مقاله وهو            :ونقول أيضا 
 أجـاب   ..ان وأخرجه إىل العراء مث صاحله على بعـضها        لو أن إنسانا غصب دار إنس     

 وال ، بل هو خطـأ حمـض  ، وهذا غريب جدا. أن هذا الصلح ال يصح    :الشيخ يوسف 
 واصطلح مع الظامل يف ذلك فال حرج؛ لعجـزه    ،شك أن املظلوم إذا رضي ببعض حقه      

  عن أخذ 

                                                
 .١٠سورة الشورى اآلية ) ١(
 .٨سورة احلشر اآلية ) ٢(
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اتقُوا اللَّـه مـا     فَ﴿ : وقد قال اهللا عز وجل     ، وما ال يدرك كله ال يترك كله       ،حقه كله 
متطَعت١(﴾اس(  وقال سبحانه : ﴿ ريخ لْحالصو﴾)وال شك أن رضا املظلوم حبجرة من        )٢ 

   . خري من بقائه يف العراء،داره أو حجرتني أو أكثر يسكن فيها هو وأهله

نَ واللَّه معكُـم    فَال تِهنوا وتدعوا ِإلَى السلِْم وأَنتم الْأَعلَو      ﴿ :أما قوله عز وجل   
  الَكُممأَع كُمِتري لَنفهذه اآلية فيما إذا كان املظلوم أقوى من الظامل وأقدر على            )٣(﴾و 

 وهو أعلى من الظامل وأقـدر       ، والدعوة إىل السلم   ، فإنه ال جيوز له الضعف     ،أخذ حقه 
 يـدعو إىل   أما إذا كان ليس هو األعلى يف القوة احلسية فال بـأس أن          ،على أخذ حقه  

 وقد دعا النيب  ، كما صرح بذلك احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه هذه اآلية            ،السلم
صلى اهللا عليه وسلم إىل السلم يوم احلديبية؛ ملا رأى أن ذلك هو األصلح للمـسلمني                

 وهو عليه الصالة والسالم القدوة احلسنة يف كل مـا  ، وأنه أوىل من القتال ،واألنفع هلم 
 )٤(﴾لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسـوةٌ حـسنةٌ         ﴿ :ذر؛ لقول اهللا عز وجل    يأيت وي 
   .اآلية

 وفـتح اهللا  ،وملا نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح غزاهم يف عقر دارهم         
 ومت له الفتح والنصر وهللا احلمـد        ، ومكنه من رقاب أهلها حىت عفا عنهم       ،عليه البالد 

   .واملنة

أرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغريه من إخواين أهل العلم إعادة النظر يف هـذا           ف
   ال على العاطفة ،األمر بناء على األدلة الشرعية

                                                
 .١٦سورة التغابن اآلية ) ١(
 .١٢٨سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٣٥سورة حممد اآلية ) ٣(
 .٢١سورة األحزاب اآلية ) ٤(
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 مع االطالع على ما كتبته أخريا من األجوبـة الـصادرة يف صـحيفة               ،واالستحسان
ـ ١٩/٨/١٤١٥ يف   )املسلمون(  أن  : وقد أوضحت فيها   ، م ٢٠/١/١٩٩٥ املوافق   ، ه
لواجب جهاد املشركني من اليهود وغريهم مع القدرة حىت يسلموا أو يؤدوا اجلزية، إن          ا

 وعند العجز   ، كما دلت على ذلك اآليات القرآنية واألحاديث النبوية        ،كانوا من أهلها  
عن ذلك ال حرج يف الصلح على وجه ينفع املسلمني وال يضرهم؛ تأسيا بالنيب صـلى                

 ووقوفـا   ، ومتسكا باألدلة الشرعية العامة واخلاصـة      ،هاهللا عليه وسلم يف حربه وصلح     
   . فهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والسالمة يف الدنيا واآلخرة،عندها

 وأن ، لكل ما فيه رضاه   - قادة وشعوبا    -ول أن يوفقنا ومجيع املسلمني      ؤواهللا املس 
 وأن يصلح قادة    ،مته وأن ينصر دينه ويعلي كل     ، واالستقامة عليه  ،مينحهم الفقه يف دينه   

 إنه ويل ذلـك     ، واحلذر مما خيالفها   ،املسلمني ويوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها     
   .والقادر عليه

   . وأتباعه بإحسان، وآله وأصحابه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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مساحة الشيخ يف حديث خاص لة احلرس الوطين حول 
  )١(األصولية ليست ذما

  وةأولويات الدع
 ترى ما املوضـوعات     ، الدعوة إىل اإلسالم رسالة عظيمة     : مساحة الشيخ  :١س

  اليت ينبغي أن يتطرق إليها الداعية يف وقتنا احلاضر ؟ 
 فقـد   ، الدعوة إىل اهللا وإىل اإلسالم ال شك أا دعوة الرسل عليهم السالم            :١ج

أعظمهـا وأفـضلها     وأنزل الكتب السماوية اليت      ،أرسل اهللا مجيع الرسل؛ للدعوة إليه     
 والتحذير من ضـده،  ، وكلها للدعوة إىل اهللا والتبشري باإلسالم      ،وخامتها القرآن الكرمي  

والدعوة إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال والترهيب من سيئ األخـالق وسـيئ             
 وإخالص العبـادة  ، الدعوة إىل توحيد اهللا : وأهم شيء يف وقتنا هذا ويف غريه       .األعمال
 وإثباا  ، مع اإلميان ا   ، والدعوة إىل إثباا كما جاءت     ،يان أمسائه وصفاته   وب ،له وحده 

 من غـري حتريـف وال تعطيـل وال    ،هللا سبحانه على الوجه الذي يليق باهللا جل وعال      
قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم يِلد ولَـم          ﴿ :تكييف وال متثيل؛ عمال بقوله سبحانه     

 و ولَدي    دا أَحكُفُو لَه كُني وقوله عز وجل   )٢(﴾لَم : ﴿       ثَالَ ِإنَّ اللَّـهوا ِللَِّه الْأَمِربضفَال ت
فَاِطر السماواِت والْأَرِض جعلَ لَكُم ِمن      ﴿ : وقوله سبحانه  )٣(﴾يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ   

اِم أَزعالْأَن ِمنا واجوأَز فُِسكُما أَناجو  

                                                
 يف شـهر  )١٣٧( وقد نشر هذا احلوار يف العدد        ،احتهحوار أجراه مندوب جملة احلرس الوطين مع مس       ) ١(

 . هـ١٤١٣رمضان لعام 
 .سورة اإلخالص كاملة) ٢(
 .٧٤سورة النحل اآلية ) ٣(
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ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويكَِمثِْلِه ش سِفيِه لَي كُمؤذْر١(﴾ي(   
 وقـد   - توحيد الربوبية    : أعين -والواجب على الدعاة إىل اهللا أن يعنوا بالتوحيد         

 ورازق اجلميـع،    ، وخالق اجلميع  ، اإلميان بأن اهللا رب اجلميع     : وهو ،أقر به املشركون  
 وقد عرفه أبـو جهـل   ، هذا معروف عند املسلمني وغريهم،نافع الضار ال،احلي القيوم 

 واحتج اهللا عليهم مبا أقروا به من توحيد الربوبية علـى مـا             ،وأشباهه من كفار قريش   
 أن يبينـوا  - أينما كـانوا  - فالواجب على الدعاة إىل اهللا .أنكروا من توحيد األلوهية 

 وأن حيذروهم من ،لرسل عليهم الصالة والسالم  للناس حقيقة التوحيد اليت بعث اهللا ا ا       
 والنذر لألموات والذبح هلم     ،الشرك باهللا وعبادة أصحاب القبور واالستغاثة باألموات      
 وهكـذا دعـوة األصـنام    .والطواف بقبورهم إىل غري ذلك مما يفعله املشركون اليوم    

 ال جيوز ألي    ،هللاواألشجار واألحجار واجلن واملالئكة واألنبياء كل ذلك من الشرك با         
إنسان أن يدعو ميتا أو شجرا أو حجرا أو صنما أو جنما أو غائبا من ملك أو جين أو                    

ِإنَّ اللَّه ال يغِفر    ﴿ : بل هذا هو نفس الشرك األكرب الذي قال اهللا فيه سبحانه           ،غري ذلك 
ِإنه مـن  ﴿ :ه سبحانه وتعاىل وقال في)٢(﴾أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاءُ       

   )٣(﴾يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصاٍر

أما دعاء احلي احلاضر واالستغاثة به فيما يقدر فال بأس بذلك؛ لقول اهللا عز وجل               
 )٤(﴾استغاثَه الَِّذي ِمن ِشيعِتِه علَى الَِّذي ِمـن عـدوهِ      فَ﴿ :يف قصة موسى مع القبطي    

   .اآلية

                                                
 .١١سورة الشورى اآلية ) ١(
 .٤٨سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٧٢سورة املائدة اآلية ) ٣(
 .١٥سورة القصص اآلية ) ٤(
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وجيب على الداعية أن يبني للناس أن الواجب اتباع الرسول عليه الصالة والسالم،             
 واإلميـان  ،مع اإلميان به والشهادة بأنه رسول اهللا حقا إىل مجيع الثقلني اجلن واإلنـس           

 واإلميان باآلخرة واجلنة والنـار      ،ان بكل ما أخرب اهللا به ورسوله       واإلمي ،جبميع املرسلني 
 ، وجيب على الداعية أن يبني هذه األصول املهمة؛ من توحيـد اهللا            .والقدر خريه وشره  

 وعلى رأسهم خامتهم حممد عليـه       ، واإلميان برسله عليهم الصالة والسالم     ،واإلميان به 
 وباجلنة والنار إىل غري هذا مما أخـرب اهللا بـه            ، واإلميان باليوم اآلخر   ،الصالة والسالم 

 ، وبالكتب املرتلة على األنبيـاء     ، واإلميان باملالئكة مجيعا   ،ورسوله صلى اهللا عليه وسلم    
 مث يدعو الناس بعد ذلـك  ، وبالقدر خريه وشره،وبالرسل مجيعا عليهم الصالة والسالم  

ين وصلة الـرحم واألمـر      إىل الصالة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت وبر الوالد        
 ، الزنـا  :باملعروف والنهي عن املنكر والنهي عما حرم اهللا من سائر املعاصـي مثـل             

 وأكل الربـا،    ، وحترمي الغيبة والنميمة   ، وظلم الناس يف النفس واملال والعرض      ،والسرقة
   . كل هذا من واجب الداعية إىل اهللا سبحانه وتعاىل،والكسب احلرام

  نصيحيت إىل هؤالء

 غـري أن    ، استبشر ا كل املسلمني    ، يعم العامل اإلسالمي صحوة مباركة     :٢س
 مـا نـصيحة     ،هذه الصحوة ال تعين بالفقه الشرعي وال أصول العقيدة اإلسالمية         

  مساحتكم هلذه الصحوة؟ 

 ، وللرجال والنساء، وللشيب أيضا ، الشباب املسلم  : نصيحيت جلميع املسلمني   :٢ج
 تالوة وتدبرا وتعقال وعمـال  - القرآن الكرمي -كتاب اهللا   أن يعنوا ب   :نصيحيت للجميع 

   ،وأن يسألوا عما أشكل عليهم
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 والبغوي وغريهـا مـن      ، وابن كثري  ،وأن يراجعوا كتب التفسري املعتمدة؛ كابن جرير      
 وحىت يستقيموا على مـا دل       ، حىت يعرفوا معاين كالم اهللا     ،الكتب املعتمدة يف التفسري   

 مع العناية   ، وترك نواهيه  ، والقيام بأوامره  ، واإلخالص له  ،حيد اهللا عليه كتاب اهللا من تو    
 )ثالثة األصول ( و   )كتاب التوحيد ( :أيضا بالكتب املؤلفة يف عقيدة السلف الصاحل مثل       

 )العقيدة الواسطية ( ومثل   ، للشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا       )كشف الشبهات (و  
 البـن  )شرح الطحاوية( و ،مام املوفق ابن قدامة   لإل )ملعة االعتقاد ( و   ،للشيخ ابن تيمية  

 وكتـب احلـديث   ، وأمثاهلا من الكتب املعروفة بالسري على منهج أهل السنة       ،أيب العز 
 للشيخ عبد   )عمدة احلديث ( و   ، وتتمتها البن رجب   )األربعني النووية ( :املختصرة؛ مثل 
 )خنبـة الفكـر   (صطلح   ويكون عنده يف امل    . البن حجر  )بلوغ املرام ( و   ،الغين املقدسي 

   . للموفق ابن قدامة)روضة الناظر( ويف أصول الفقه ،وشرحها للحافظ ابن حجر

 ويف املـصطلح؛ ألن     ، ويف أصول الفقه   ، أن يعنوا باألصول يف العقيدة     :واملقصود
زاد ( و   ، للموفق )عمدة الفقه ( : وهكذا يف الفقه مثل    ،هذا ينفعهم ويبنون عليه علومهم    

   .)دليل الطالب( و ،وي للحجا)املستقنع

وهذه الكتب يف الفقه تنفع وتفيد طالب العلم؛ حىت يستعني ا على معرفة املسائل        
   . كل هذا مهم يف حق طالب العلم،ومراجعتها ومعرفة أدلتها

  )التطرف واألصولية(ضرب الدعوة اإلسالمية 

  شاع يف بعض وسائل اإلعالم املختلفة اام شباب الصحوة بـالتطرف           :٣س
   ما رأي مساحتكم يف هذا ؟ ،وباألصولية
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 ، مـن النـصارى    ، هذا على كل حال غلط جاء من الغـرب والـشرق           :٣ج
 أرادوا  ، وغريهم ممن ينفر من الدعوة إىل اهللا عز وجل وأنصارها          ، واليهود ،والشيوعيني

   . أو األصولية أو كذا أو كذا مما يلقبوم به،أن يظلموا الدعوة مبثل التطرف

 وواجـب   ، وهي مذهبهم وطريقهم   ،أن الدعوة إىل اهللا هي دين الرسل      وال شك   
 ، وعلى الشباب أن يتقـوا اهللا      ، وأن ينشطوا يف ذلك    ،على أهل العلم أن يدعوا إىل اهللا      

   . فال يغلوا وال جيفوا،وأن يلتزموا باحلق

وقد يقع من بعض الشباب جهل فيغلون يف بعض األشـياء أو نقـص يف العلـم        
 وأن يتحـروا    ،لى مجيع الشباب وعلى غريهم من العلماء أن يتقوا اهللا          لكن ع  ،فيجفون

 وأن حيذروا مـن     ، وقال رسوله صلى اهللا عليه وسلم      ، قال اهللا عز وجل    ،احلق بالدليل 
 وليس أحـد    ، كما أن عليهم أن حيذروا من اجلهل أو التقصري         ،البدعة والغلو واإلفراط  

 لكـن  . التقصري بالزيادة أو الـنقص  وقد يقع من بعض الناس شيء من ،منهم معصوما 
   . إمنا هو عيب ملن وقع منه،ليس ذلك عيبا للجميع

 ومن سار يف ركام جعلوا هذه وسـيلة         ،ولكن أعداء اهللا من النصارى وغريهم     
   .لضرب الدعوة والقضاء عليها باام أهلها بأم متطرفون أو بأم أصوليون

  وما معىن أصوليني؟

 ومبا قال اهللا وقال الرسـول       ، أم يتمسكون باألصول   : مبعىن وإذا كانوا أصوليني  
 التمسك باألصول من كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم            ،فهذا مدح وليس ذما   

 وإمـا التطـرف   ، إما التطرف بـالغلو : وإمنا الذم للتطرف أو اجلفاء    ،مدح وليس بذم  
   . وهذا هو الذم،باجلفاء والتقصري
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زم باألصول املعتربة من كتاب اهللا وسنة رسوله صـلى اهللا عليـه             أما اإلنسان امللت  
 وهذا هو الواجب على طلبة العلم والداعني        ، بل مدح وكمال   ،وسلم فهذا ليس بعيب   

 أن يلتزموا باألصول من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسـلم، ومـا             :إىل اهللا 
فيما يستدل به وما حيتج بـه   وأصول املصطلح  ، وأصول العقيدة  ،عرف يف أصول الفقه   

 فضرب الدعاة بأم أصـوليون      . البد أن يكون عندهم أصول يعتمد عليها       ،من األدلة 
 ولكنها  ، فاألصولية ليست ذما   ،هذا كالم جممل ليس له حقيقة إال الذم والعيب والتنفري         

 إذا كان طالب العلم يتمسك باألصول ويعتين ا ويسهر عليها مـن             .مدح يف احلقيقة  
 ، وما قرره أهل العلم فهذا ليس بعيـب        ، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم      ،تاب اهللا ك

 أو التطرف باجلهل أو التقصري فهـذا        ،أما التطرف بالبدعة والزيادة والغلو فهو العيب      
 فالواجب على الدعاة أن يلتزموا باألصول الشرعية ويتمسكوا بالتوسـط           .عيب أيضا 

 أن يكونوا وسطا    : فالواجب على الدعاة   ،لهم أمة وسطا   فاهللا جع  ،الذي جعلهم اهللا فيه   
 وأن يثبتوا   ، أن يستقيموا على احلق    : وعليهم ، بني اإلفراط والتفريط   ،بني الغايل واجلايف  

 ولكنه الوسط الذي أمـر اهللا  ، وال جفاء وتفريط، فال إفراط وغلو ،عليه بأدلته الشرعية  
   .به

  واجب النصيحة

 وغري ذلـك    ،تطرف وذلك معتدل وذاك متزمت     يتردد كثريا أن فالنا م     :٤س
 مساحة الشيخ هل جتوز مثل تلك األلقاب؟ وكيـف نعـاجل مـشكلة           ،من األلقاب 

  التطرف يف واقعنا املعاصر؟ 

   قد يقول هذه الكلمات أشخاص ال يعرفون معانيها أو :٤ج



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٢٣٦ -

   .يعرفوا ويرمون ا من هو بريء منها

 والغالب على هؤالء أم     ، بغلو أو جفاء    هو عدم االعتدال   :وقد تقدم أن التطرف   
 الـذي لـيس عنـده       : واملتزمت ،يطلقون التطرف على املفرط الزائد الغايل بزعمهم      

   .انشراح؛ لقول احلق وقبول احلق والسري مع أهل احلق

 إذا  ، النـصيحة  : والواجب ،وهذه ألقاب ينفرون ا من الدعوة إىل اهللا عز وجل         
 ، وليس هذا وصفا لكل الناس   ، أو إفراط وغلو نصح    ،صحرئي من إنسان تقصري جبفاء ن     

 ولكن قد يقع من بعـضهم       ، وليس هذا وصفا للدعاة عموما     ،وإمنا قد يقع من بعضهم    
شيء من النقص واجلفاء أو شيء من الغلو والزيادة فينصح ويوجه إىل اخلري ويعلم حىت               

  يستقيم 

  كيف نعاجل التطرف؟

  تطرف؟  إذن شيخنا كيف نعاجل مشكلة ال:٥س

 إذا عرفوا عن إنسان أنه يزيد ويبتدع بينوا له،          ، بالتعليم والتوجيه من العلماء    :٥ج
 ، اخلوارج هم الذين يكفرون باملعاصـي      ، وهذا دين اخلوارج   ،مثل الذي يكفر العصاة   

 واملبتـدع لـه   ، واملشرك له حكمـه ، العاصي له حكمه   ،ولكن يعلم أن عليه التوسط    
 وحىت يعرف أحكام الشرع ويرتل كـل        ،ري حىت يهتدي   فيعلم ويوجه إىل اخل    ،حكمه

 ، فال جيعل العاصي يف مرتلة الكافر وال جيعل الكافر يف مرتلـة العاصـي              ،شيء مرتلته 
فالعصاة الذين ذنوم دون الشرك كالزاين والسارق وصاحب الغيبة والنميمة وآكـل            

شرك الـذي يعبـد      وامل ، وهم حتت املشيئة إذا ماتوا على ذلك       ، هؤالء هلم حكم   ،الربا
  أصحاب القبور 
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 والذي يـسب    ، الكفر باهللا عز وجل    : وهو ،ويستغيث باألموات من دون اهللا له حكم      
 فالناس طبقات وأقسام ليسوا على      . الكفر باهللا  :الدين أو يستهزئ بالدين له حكم وهو      

اهلوى  والبد أن يعطوا أحكامهم بالبصرية والبينة ال ب        ، البد أن يرتلوا منازهلم    ،حد سواء 
   . وهذا على العلماء، بل باألدلة الشرعية،واجلهل

 وأن يرشدوا الشباب الذين قـد خيـشى منـهم           ،فعلى العلماء أن يوجهوا الناس    
 فيجب أن يوجهوا    ، فيعلمون ويوجهون؛ ألن علمهم قليل     ،التطرف أو اجلفاء والتقصري   

   .إىل احلق

  االنتماء للجماعات اإلسالمية

ب اإلسالم عـن حكـم االنتمـاء للجماعـات           يتساءل كثري من شبا    :٦س
   وااللتزام مبنهج مجاعة معينة دون سواها؟ ،اإلسالمية

 وقال رسـوله    ، قال اهللا عز وجل    ، الواجب على كل إنسان أن يلتزم باحلق       :٦ج
 وأال يلتزم مبنهج أي مجاعة ال إخوان مسلمني وال أنصار سنة وال             ،صلى اهللا عليه وسلم   

 أو إىل   ، وإذا انتسب إىل أنصار السنة وساعدهم يف احلـق         ،ق ولكن يلتزم باحل   ،غريهم
 أما أن يلـزم     ،اإلخوان املسلمني ووافقهم على احلق من دون غلو وال تفريط فال بأس           

 إن كان احلق مع     ، وعليه أن يدور مع احلق حيث دار       ،قوهلم وال حييد عنه فهذا ال جيوز      
 وإن كان مع غريهم أخذ   ، أخذ به   وإن كان مع أنصار السنة     ،اإلخوان املسلمني أخذ به   

 ولكن ال يلتزم مبذهب معـني ال        ، يعني اجلماعات األخرى يف احلق     ، يدور مع احلق   ،به
 وهذا ال جيـوز، ولكـن مـع         ، فهذا منكر  ، ولو كان غلطا   ،حييد عنه ولو كان باطال    

   .وا فيهأ وليس معهم فيما أخط،اجلماعة يف كل حق
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  العنف يضر بالدعوة

 الدعاة إىل اهللا يف جمتمع مسلم ال يطبق أحكام الـشريعة             هل من واجب   :٧س
  اإلسالمية الدعوة إىل تغيري أنظمة احلكم بالقوة ؟ 

 والنصيحة والتوجيه إىل اخلري من دون تغيري بالقوة؛         ، الواجب الدعوة إىل اهللا    :٧ج
 ورمبا أفضى إىل حصار     ،ألن هذا يفتح باب شر على املسلمني ويضايق الدعوة وخينقها         

 وبـاليت هـي     ، باملوعظة احلسنة  ، وبالقول احلسن  ، ولكن يدعو إىل اهللا باحلكمة     ،هلهاأ
 وينصح العامة ويـوجههم     ، وينصح غريهم من املسئولني    ، وينصح والة األمور   ،أحسن

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة      ﴿ :إىل اخلري؛ عمال بقول اهللا سبحانه وتعاىل      
نسالْح    نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجاِب    ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾ِة ولَ الِْكتاِدلُوا أَهجال تو

       مهوا ِمنظَلَم ِإال الَِّذين نسأَح ى اهللا عن      :وهم )٢(﴾ِإال ِبالَِّتي ِهي ،اليهود والنصارى 
ـ  : إال من ظلم فهذا له شأن آخـر  ،جداهلم إال باليت هي أحسن     أمره إىل والة  يرفـع ب

   . ويعمل ما يستطيع من جهد لرد ظلمه بالطرق الشرعية املعتربة،األمور
  الدعوة إىل اهللا فرض كفاية

 هل الدعوة واجبة على كل مسلم أم على مجاعة من املتخصصني يف أمور           :٨س
    ؟الدين وأحكام الشريعة

 قريـة أو يف      إذا قام ا من يكفي يف أي بلد أو يف أي           ، الدعوة فرض كفاية   :٨ج
   وصارت يف حقهم ،أي قبيلة سقطت عن الباقني

                                                
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ١(
 .٤٦لعنكبوت اآلية سورة ا) ٢(
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سنة بشرط أن يكون عندهم علم وعندهم بصرية وأهلية للدعوة بقـال اهللا عـز               
 كما  ، وإذا تعاونوا صار ذلك أكمل وأطيب      ،وجل، وقال رسوله صلى اهللا عليه وسلم      

 وقـال   )١(﴾الْموِعظَِة الْحـسنةِ  ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة و     ﴿ :قال اهللا عز وجل   
   . اآلية)٢(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى﴿ :تعاىل

  االعتداء على زوار البالد اإلسالمية

   ما حكم االعتداء على األجانب السياح والزوار يف البالد اإلسالمية ؟ :٩س

وا سياحا أو عماال؛     سواء كان  ، االعتداء ال جيوز على أي أحد      ، هذا ال جيوز   :٩ج
 ولكن تناصح الدولة حـىت      ، فال جيوز االعتداء عليهم    ، دخلوا باألمان  ،ألم مستأمنون 

 أما أفراد الناس فليس هلـم أن  ، أما االعتداء عليهم فال جيوز،متنعهم مما ال ينبغي إظهاره   
ن  بل عليهم أن يرفعوا األمـر إىل والة األمـور؛ أل           ،يقتلوهم أو يضربوهم أو يؤذوهم    

 ولكن يرفـع    ،التعدي عليهم تعد على أناس قد دخلوا باألمان فال جيوز التعدي عليهم           
   .أمرهم إىل من يستطيع منع دخوهلم أو منعهم من ذلك املنكر الظاهر

أما نصيحتهم ودعوم إىل اإلسالم أو إىل ترك املنكر إن كانوا مـسلمني فهـذا               
   . وال حول وال قوة إال باهللا، واهللا املستعان، وتعمه األدلة الشرعية،مطلوب

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

   

                                                
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ١(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٢(
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مالحظات على بعض كتب الشيخ عبد الرمحن بن عبد 
  اخلالق

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة االبن املكرم صاحب الفضيلة الشيخ               
   .عبد الرمحن بن عبد اخلالق

   من العلم واإلميان آمني وفقه اهللا ملا فيه رضاه وزاده

 فقد وصلين كتابكم الكـرمي املـؤرخ        : أما بعد  ،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
 ، وصلكم اهللا حببل اهلـدى والتوفيـق       ، س . خ . هـ بيد األخ الكرمي ع     ٨/٣/١٤١٥

 ولقد سرين كثريا ما ذكرمت فيه من التزامكم مبا درج   .ومجيع ما شرحتم فيه كان معلوما     
 إال ما قد يقع خالف      ،مة من الصحابة رضي اهللا عنهم وأتباعهم بإحسان       عليه سلف األ  

 كما سرين أيضا رغبتكم وحرصكم على إيضاح ما نـسب           ،ذلك من خطأ أو نسيان    
 وسـرين أيـضا عفـوكم       .إليكم من األخطاء لترجعوا عنها إن صح صدورها منكم        

إىل آخـر مـا    ..وصفحكم عمن أساء إليكم وطلبكم األجر من اهللا عز وجل يف ذلك   
 وكان وصوهلا إيل بعد انتهاء جملس هيئة كبار العلماء يف دورته            .أوضحتم يف رسالتكم  

ـ ١٤١٥الثانية واألربعني املنتهية يف الثالثني من شهر صفر سنة            ومىت رأينا احلاجة    ، ه
 وإلـيكم   .إىل عرضها عليهم يف الس عرضناها عليهم يف الدورة القادمة إن شاء اهللا            

  :الحظته عليكم من خالل كتبكم اآلتية أمساؤهابيان ما 

   . أصول العمل اجلماعي: األول
   . اخلطوط الرئيسية لبعث األمة اإلسالمية:الثاين
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   . وجوب تطبيق احلدود الشرعية:الثالث
   . مشروعية اجلهاد اجلماعي:الرابع

   . الوصايا العشر:اخلامس
   . فصول من السياسة الشرعية:السادس
   .)املدرسة السلفية(ا الحظناه بالشريط املعنون بـ  م:السابع

 إن بعض املنتـسبني إىل      : ما نصه  )أصول العمل اجلماعي  ( : قلتم يف كتابكم   :أوال
دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا زعموا أن كل من أسس مجاعة للـدعوة                

 وأن التحزب   ، كما زعموا أن النظام ليس من دين اهللا        - .واجلهاد فهو خارجي معتزيل   
 بـن  كما زعمت أن بعض هؤالء التالميذ املنتسبني للشيخ حممد           - .ليس من اإلسالم  

 ،عبد الوهاب رمحه اهللا أعطوا للحكام املعاصرين حقوقا مل تعط للصديق وال للفـاروق     
 عامل موثـوق يف     - حسب علمكم    - وال دوا    ،وال عرفها املسلمون يف كل تارخيهم     

 ، أنه ال جيوز أمر مبعروف وال ي عن منكر إال بإذن اإلمام             وهو ،شيء من كتب العلم   
 وهـؤالء أعطـوا احلـاكم    ،وال جيوز رد عدوان على ديار اإلسالم إال بإذن السلطان        

 وما سـكت عنـه      ، والباطل ما حرمه   ، فاحلق ما شرعه   ،صفات الرب سبحانه وتعاىل   
مـصاحل املـسلمني    وعندهم أن ما أمهله احلاكم من أمر الدين و        ،فيجب السكوت عنه  

   .فيجب على أهل اإلسالم إمهاله والتغاضي عنه حىت ال يغضب أمري املؤمنني

 وال نعلـم أن     . انتهى ما ذكرمت   .)١١ ص   ،١٠ينظر أصول العمل اجلماعي ص      (
  أحدا من أتباع الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب 
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 أو ،ذي نقلتم منـه ذلـك     فأرجو بيان الكتاب ال    ،رمحه اهللا قال هذه املقالة اليت ذكرمت      
 وأن ذلك شيء    ، وإال فالواجب بيانكم خطأكم فيما نقلتم      ،الشخص الذي بلغكم ذلك   

 وأنه قد اتضح لكم عدم صحة هذه املقاالت عن أحد من اتبـاع الـشيخ                ،ال أصل له  
 وأن يكـون    ، مع التثبت مستقبال يف كل ما تنقلـون        ،حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا     

لباطل مع عدم احلاجة إىل بيان ذلك الشخص املنقول عنه إال عنـد             اهلدف بيان احلق وا   
   .الضرورة اليت تقتضي بيانه

 إن طائفة العلمـاء يف      : ما نصه  )املدرسة السلفية ( : قلتم يف الشريط املسمى    :ثانيا
 وأن سـلفيتهم سـلفية      ..السعودية يف عماية تامة وجهل تام عن املشكالت اجلديدة        

   . انتهى.تقليدية ال تساوي شيئا

 وقد كتبوا فيها    ، فإن العلماء يف السعودية يعرفون مشاكل العصر       ،وهذا قول باطل  
 وهم حبمد اهللا من أعلـم  ، وقد كتبت يف ذلك ما ال حيصى       ، وأنا منهم حبمد اهللا    ،كثريا

 ويسريون على ما سار عليه السلف الصاحل يف باب          ،الناس مبذهب أهل السنة واجلماعة    
 ويف مجيـع    ، ويف باب التحذير مـن البـدع       ، األمساء والصفات   ويف باب  ،توحيد اهللا 
 وفتاوى شيخنا   ،)الدرر السنية ( قاسم   . فاقرأ إن كنت جاهال م جمموعة ابن       .األبواب

   . واقرأ ما كتبنا يف ذلك يف فتاوانا وكتبنا املنشورة بني الناس،حممد بن إبراهيم رمحه اهللا

 فالواجـب  ، وخطأ منكـر ،ري صحيحوال شك أن ما قلته عن علماء السعودية غ       
 ، وإعالن ذلك يف الصحف احمللية يف الكويـت والـسعودية          ،عليك الرجوع عن ذلك   

   . إنه خري مسئول،نسأل اهللا لنا ولك اهلداية والرجوع إىل احلق والثبات عليه
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 ما  ٧٣ ،٧٢ ص   )خطوط رئيسية لبعث األمة اإلسالمية    ( : ذكرمت يف كتابكم   :ثالثا
العربية واإلسالمية بوجه عام ال ظل للشريعة فيها إال يف بعض ما يسمى              إن دولنا    :نصه
 ، وأما املعامالت املالية والقوانني السياسية والقوانني الدوليـة        ، األحوال الشخصية  :بـ

 وكذلك قوانني اجلرائم    ،فإن دولنا مجيعها بال استثناء خاضعة لتشريع الغرب أو الشرق         
   .٧٨ إخل ما ذكرمت ص ..ةاخللقية واحلدود مستوردة مفترا

 ، فإن السعودية حبمد اهللا حتكم الـشريعة يف شـعبها          ،وهذا اإلطالق غري صحيح   
 وليـست   ، وقد أنشأت احملاكم الشرعية يف سائر أحناء اململكة        ،وتقيم احلدود الشرعية  

 وقد بلغين أن حكومة بروناي قد أمر سـلطاا          .معصومة ال هي وال غريها من الدول      
 ، فالواجب الرجوع عـن هـذه العبـارة      ، وبكل حال  ،عة يف كل شيء   بتحكيم الشري 

 ولـو عـربت     ،وإعالن ذلك يف الصحف احمللية يف اململكة العربية السعودية والكويت         
 نسأل اهللا لنا ولك اهلداية      ،باألكثر لكان املوضوع مناسبا؛ لكونه هو الواقع يف األغلب        

   .والتوفيق

   : ما نصه٢٦ ص ) احلدود الشرعيةوجوب تطبيق( : قلتم يف كتابكم:رابعا

 ال  : وبعيدا عن التعصب واجلهل نقول     : إزالة أسباب اجلرمية قبل إيقاع العقاب      -٣
 واألعـذار إىل اجلـانح   ،جيوز بتاتا أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب اجلرميـة  

  ووجـود ، وضياع التكافل االجتمـاعي ، فقد يكون يف ظل االحتكار والظلم   ،واجلاين
   . وحب النفس،األثرة

 ومن احنرفت حنو    ، قد يكون يف ظل جمتمع هكذا عذر ملن يلجأ إىل السرقة           :أقول
   أو ، أو أما عجوزا،الزنا والبغاء؛ لتعول ولدا
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 وأظن أنه من السذاجة واجلهل أيضا أن نعاقب الزاين وحنن نـسمح بكـل               ،أبا مريضا 
ك فليس من العقل واحلكمة أبـدا أن         ولذل ،ناء والدعوة إىل اخل   ،ألوان الفسق والفجور  

 إىل  ..تطبق احلدود الشرعية اخلاصة باجلرائم دون إزالة حقيقية ألسباب هذه اجلـرائم           
 وال ، خمالف للحـق   ، إن هذا الكالم بعيد عن الصواب      : فأقول .٢٧آخر ما ذكرمت ص     

مـة  أعلم به قائال من أهل العلم إال ما روي عن عمر رضي اهللا عنه من التوقف عن إقا                 
 والنصوص مـن    . وهذا إن صح عنه فهو حمل اجتهاد ونظر        ،حد السرقة يف عام الرمادة    

 .الكتاب والسنة صرحية يف وجوب إقامة احلد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبـه              
 وإعالن ذلك يف الصحف احمللية يف الكويت        ،فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكالم     

 وال خيفى أن    .كم عن كل ما أخطأمت فيه      ويف مؤلف خاص يتضمن رجوع     ،والسعودية
احلق قدمي، كما قال عمر رضي اهللا عنه أليب موسى األشـعري رضـي اهللا عنـهم،                 

 وفقنا اهللا وإياكم ملا يف رضاه، وأعاذنا مجيعا         .فالرجوع إليه خري من التمادي يف الباطل      
   .من أسباب سخطه

 : وكتابكم ،٣٩ ،٣٧ ،٢٨ ص   )مشروعية اجلهاد ( : دعوتكم يف كتابكم   :خامسا
 : وقولكم ، إىل تفرق املسلمني إىل مجاعات وأحزاب      ٤٤ ص   ،٧١ ص   )الوصايا العشر (

   .إن هذا ظاهرة صحية

:  مثل قوله سبحانه   ، واألحاديث النبوية  ،وال خيفى أن هذا مصادم لآليات القرآنية      
ِإنَّ الَّـِذين فَرقُـوا     ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا     ﴿

   . اآلية)٢(﴾ِدينهم وكَانوا ِشيعا لَست ِمنهم ِفي شيٍء

                                                
 .١٠٣سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .١٥٩سورة األنعام اآلية ) ٢(
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   .يف آيات كثرية يف هذا املعىن

إن اهللا يرضى لكـم ثالثـا أن تعبـدوه وال           (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
اصـحوا مـن واله اهللا   تشركوا به شيئا وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا وأن تن         

   . يف أحاديث كثرية يف هذا املعىن))أمركم

 ويف الكتـاب    ، وإعالنه يف الصحف احملليـة     ،فالواجب عليكم الرجوع عن ذلك    
   .الذي أوصيناكم به آنفا يف بيان ما رجعتم عنه من األخطاء

 أن من   :٣٢ ،٣١ ص   )فصول من السياسة الشرعية   ( : ذكرمت يف كتابكم   :سادسا
 وال أعلم نـصا يف  .)املظاهرة(نيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدعوة التظاهرات         أساليب ال 
   فأرجو اإلفادة عمن ذكر ذلك؟ وبأي كتاب وجدمت ذلك؟ ،هذا املعىن

 فالواجب الرجوع عن ذلك؛ ألين ال أعلـم يف          ،فإن مل يكن لكم يف ذلك مستند      
ـ       ،شيء من النصوص ما يدل على ذلك       ثرية يف اسـتعمال     وملا قد علم من املفاسد الك

 فإن صح فيها نص فالبد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كامال حىت ال        ،املظاهرات
   .يتعلق به املفسدون مبظاهرام الباطلة

 وأن يـصلح قلوبنـا      ،واهللا املسئول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصاحل        
   . جواد كرمي إنه، وأن جيعلنا من اهلداة املهتدين،وأعمالنا مجيعا

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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حول شِعرة املظاهرةي  

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة االبن املكرم صاحب الفضيلة الشيخ               
  عبد الرمحن بن عبد اخلالق 

   .وفقه اهللا ملا فيه رضاه ونصر به دينه آمني

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 هـ وسرين كـثريا مـا       ١٤١٥ / ٤/  ١٤/ فقد وصلين كتابكم الكرمي املؤرخ      
 وجيعلنـا  ، فأسأل اهللا أن يزيدكم من التوفيـق ،تضمنه من املوافقة على ما أوصيتكم به      

   . إنه جواد كرمي،وإياكم من اهلداة املهتدين

ـ            ك كمـا   ذلوما ذكرمت حول املظاهرة فقد فهمته وعلمت ضعف سند الرواية ب
 ولو صحت الرواية فإن     ،؛ ألن مدارها على إسحاق بن أيب فروة وهو ال حيتج به           ذكرمت

   .هذا يف أول اإلسالم قبل اهلجرة وقبل كمال الشريعة

وال خيفى أن العمدة يف األمر والنهي وسائر أمور الدين على مـا اسـتقرت بـه              
تماعات اليت قد    أما ما يتعلق باجلمعة واألعياد وحنو ذلك من االج         ،الشريعة بعد اهلجرة  

 فكل ذلك   ،يدعو إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم كصالة الكسوف وصالة االستسقاء          
   .من باب إظهار شعائر اإلسالم وليس له تعلق باملظاهرات كما ال خيفى

 وأن  ،وأسأل اهللا أن مينحين وإياكم وسائر إخواننا املزيد من العلم النافع والعمل به            
 وأن يعيذنا وإياكم وسائر املسلمني من مـضالت الفـنت          ،يعايصلح قلوبنا وأعمالنا مج   

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. إنه خري مسئول،ونزغات الشيطان
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  نصيحة موجهة إىل املسئولني وغريهم من الشعب األفغاين

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه من املسئولني وغريهم مـن أفـراد                  
  اين الشعب األفغ

  وفقهم اهللا ملا فيه رضاه ومجعهم على التقوى آمني 

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ، ويف مجيـع األحـوال   ،فإنين أوصي اجلميع بتقوى اهللا سبحانه يف السر والعالنية        
 وشكر اهللا سـبحانه  ،والتعاون على الرب والتقوى مع الدولة ومع غريها من أفراد اتمع  

 وبالتواصـي  ، وقيام الدولة اإلسالمية يف الـبالد ،ن به من النصر على األعداءعلى ما م  
وتعاونوا علَى الِْبـر والتقْـوى وال       ﴿ :باحلق والصرب عليه؛ عمال بقول اهللا عز وجل       

 : وقوله سـبحانه   )١(﴾تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ         
﴿         قا ِبالْحواصوتاِت واِلحِملُوا الصعوا ونآم ِإال الَِّذين ِسرانَ لَِفي خسِر ِإنَّ الِْإنصالْعو

الـدين النـصيحة الـدين      (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(﴾وتواصوا ِبالصبرِ 
هللا ولكتابه ولرسوله وألئمـة  (( :ل اهللا؟ قال ملن يا رسو : قيل ))النصيحة الدين النصيحة  

 : وقال جرير ابن عبد اهللا البجلي الصحايب اجلليل رضي اهللا عنـه            ))املسلمني وعامتهم 
 والنـصح لكـل   ، وإيتاء الزكـاة   ،بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة        (

 والتعـاون   ،ق والتواصي باحل  ، فالواجب على املسلمني يف كل مكان التناصح       .)مسلم
   واألمر باملعروف والنهي عن املنكر باحلكمة ،على الرب والتقوى

                                                
 .٢سورة املائدة اآلية ) ١(
 .سورة العصر كاملة) ٢(
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 مع إخالص النية هللا والرغبة فيما لديـه،         ، واألسلوب احلسن  ، والرفق ،واملوعظة احلسنة 
ادع ِإلَى  ﴿ :واحلذر من الرياء والسمعة والفحش يف القول والعمل؛ لقول اهللا عز وجل           

:  وقوله تعاىل  )١(﴾مِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسن      سِبيِل ربك ِبالِْحكْ  
:  وقوله سبحانه، اآلية)٢(﴾قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني          ﴿
﴿       عا ِإلَى اللَِّه وعد نلًا ِممقَو نسأَح نمو      ِلِمنيـسالْم ِني ِمنقَالَ ِإنا واِلح٣(﴾ِملَ ص( 

والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبـالْمعروِف        ﴿ :وقوله عز وجل  
        ونَ اللَّهِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصِقيميكَِر ونِن الْمنَ عوهنيو    أُولَِئـك ولَهسرو 

     ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريإن الرفـق ال    (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     )٤(﴾س
من (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم))يكون يف شيء إال زانه وال يرتع من شيء إال شانه   

من دل على خري فله مثـل       (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ))حيرم الرفق حيرم اخلري كله    
  .))أجر فاعله

واآليات واألحاديث يف الترغيب يف الدعوة إىل اهللا والتناصح والتعاون على اخلـري   
   .كثرية جدا

 وأن يصلح قلوبنـا     ،واهللا املسئول أن يوفقنا وإياكم ومجيع املسلمني ملا فيه رضاه         
 املـسلمني يف كـل       وأن يصلح أحوال   ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته     ،وأعمالنا مجيعا 

 إنـه ويل    ، ويصلح قـادم   ، وأن يويل عليهم خيارهم    ، ومينحهم الفقه يف الدين    ،مكان
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.ذلك والقادر عليه

                                                
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ١(
 .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ٢(
 .٣٣سورة فصلت اآلية ) ٣(
 .٧١رة التوبة اآلية سو) ٤(
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  نصيحة عامة إلخواننا األفغان مجعهم اهللا على اهلدى
ن اهتـدى    وم ، وعلى آله وأصحابه   ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ،احلمد هللا 

   : أما بعد،داه

فلقد عظمت املصيبة مبا وقع بني إخواننا ااهدين األفغان من الفرقة واالخـتالف       
 ولقد تأثر بذلك كل من بلغه خربهم ، وخروج مجاعة منهم على رئيس دولتهم     ،والقتال

من املسلمني؛ ألن الواجب على الرعية السمع والطاعة لويل األمر يف املعروف واحلـذر           
من أتاكم وأمركم مجيـع     ( : اخلروج عليه بالقتال؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         من

 وملا ثبت   ، خرجه مسلم يف صحيحه    )على رجل واحد يريد أن يفرق مجاعتكم فاقتلوه       
 وإن عـصى  ،يف األحاديث الصحيحة الكثرية من وجوب السمع والطاعة لويل األمـر          

ك إال ألنه يترتب على اخلروج فساد عظـيم         وظلم ما مل يقع منه الكفر البواح؛ وما ذا        
   .وعواقب وخيمة تربو على ما حصل منه من اخللل

 وأن حيلوا مشاكلهم بالتفاهم ،فالواجب على إخواننا ااهدين األفغان أن يتقوا اهللا     
ن خيرجوا علـى  أ وال جيوز جلميع فصائل ااهدين  ،والتناصح ال بالقتال وسفك الدماء    

 وسـبب  ،السالح؛ ألن ذلك معصية هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم       دولتهم املسلمة ب  
 وال جيوز لرئيس الوزراء وال غـريه شـق          ،للفوضى والفساد وسفك الدماء بغري حق     

 بل الواجب على مجيع الشعب األفغاين االلتفاف حول ، وال جيوز طاعته يف ذلك    ،العصا
   .ضد من خرج عليه واجلهاد معه ، والسمع والطاعة له يف املعروف،رئيسه
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 وعلى  )دستم( وعلى   )حكمتيار(كما أن الواجب على دولة رئيس جملس الوزراء         
 وحل املشاكل بالطرق السلمية ال بالقتال       ، وترك القتال وشق العصا    ،غريمها تقوى اهللا  

ِطيعـوا  يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَ      ﴿ : وعمال بقول اهللا سبحانه    ،وسفك الدماء 
              متوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنفَِإنْ ت كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسالر

ومـا  ﴿ : وقوله عز وجـل    )١(﴾تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا       
 وقول النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يف           )٢(﴾ن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّهِ    اختلَفْتم ِفيِه مِ  

من أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يفرق مجـاعتكم            (( :احلديث السابق 
من رأى من أمريه شيئا من معصية اهللا فليكـره  (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم ))فاقتلوه

مـن  (( : وقوله صلى اهللا عليه وسـلم )) يدا من طاعةما يأيت من معصية اهللا وال يرتعن    
 واألحاديث يف هذا املعىن     ))خرج عن الطاعة وفارق اجلماعة ومات فميتته ميتة جاهلية        

   .كثرية

 وحل املشاكل بالتفاهم والوسـائل      ، تقوى اهللا عز وجل    :فوصييت جلميع ااهدين  
الشرع املطهر فيما أشكل على      والتحاكم إىل    ، مع وجوب املبادرة بترك القتال     ،السليمة

 وأن جيمع   ، واهللا املسئول أن يوفق اجلميع ملا يرضيه       ،اجلميع بواسطة أهل العلم والبصرية    
 وأن يعيذهم مجيعا من طاعة الـشيطان   ، وأن حيسن العاقبة للجميع    ،قلوم على التقوى  

   . إنه جواد كرمي،وطاعة اهلوى

  

   .به وآله وصح،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

                                                
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ١(
 .١٠سورة الشورى اآلية ) ٢(
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  )١(نصيحة إىل زعماء وعقالء اليمن واملتقاتلني من الشطرين
وجه مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكة ورئيس هيئـة                

   :إدارة البحوث العلمية واإلفتاء النصيحة التاليةوكبار العلماء 

  نصيحة هامة ونداء عاجل 

 زعماء بالد اليمن وقادا وإىل مجيع عقالئهم من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل        
   .واملقاتلني من شطري اليمن

 فأذكركم اهللا سبحانه وتعاىل يف شـعب        : وبعد ،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
 وأذكركم اهللا يف الضعفاء الذين ال يستطيعون أن يدفعوا عن أنفـسهم أو              ،اليمن كافة 

 أذكركم اهللا يف احلرث     ،وخ واملرضى واجلرحى  يدافعوا عنها من النساء والصبيان والشي     
 ، وسبب سفك مزيد من الدماء بـال هـوادة  ،والنسل أن تكونوا سبب هالكه ودماره    

 فـأين حلمكـم؟ وأيـن       ،وتدمري البيوت وإلقاء قذائف الدمار اليت ال تبقي وال تذر         
توا حكمتكم؟ وأين الرمحة باألطفال الرضع والشيوخ الركع والنساء والعجزة؟ ال تشم          

وا البيـوت   ؤ وال متل  ، وال تدمروا بالدكم ومقدراا بأيديكم     ،بأنفسكم أعداء اإلسالم  
 ، احقنوا الدماء وأبقوا على بقية األواصر واألرحام وأخوة اإلسالم         ،والقلوب باألحقاد 

 عودوا إىل كتاب اهللا وسنة نبيه حممد صلى اهللا عليه وعلى آله             ،وال تطيعوا أمر املسرفني   
   وارجعوا فيما ،وصحبه وسلم

                                                
ـ ٢١/١/١٤١٥ بتاريخ   )١٤٤٧( نشرت يف جملة الصحوة يف العدد         )١(  كما نـشرت يف جريـدة       . ه

 . هـ٢١/١/١٤١٥هـ ويف جملة الدعوة بتاريخ ١٤/١/١٤١٥ بتاريخ )١٠١٨١(عكاظ يف العدد 
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 : فقد قال اهللا سبحانه وتعاىل يف حمكـم كتابـه          ،شجر بينكم إىل كتاب ربكم تفلحوا     
فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر           ﴿

وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى   ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا   
  .)٢(﴾اللَِّه

 فـال تقـودوهم إىل      ، إنين أذكركم اهللا سبحانه وتعاىل يف عبـاده        :أيها الزعماء 
 أعيذكم باهللا أن تتمادوا يف هـذه        ، وجراح عميقة  ، وقطيعة رحم فاجعة   ،عداوات قاتلة 

فَهلْ عسيتم ِإنْ تولَّيتم أَنْ تفْـِسدوا       ﴿ : قول اهللا تعاىل   احلرب الطاحنة فيصدق عليكم   
   كُمامحوا أَرقَطِّعتِض ولَّى ﴿ : أو يكون أحد فيكم ممن قال اهللا فيهم     )٣(﴾ِفي الْأَروِإذَا تو

  ال ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح ِلكهيا وِفيه فِْسدِض ِليى ِفي الْأَرعس  ادالْفَـس ٤(﴾ِحـب( 
 وكفوا عن األعمال العشوائية اليت أنتم أول مـن          ،اتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام     

وابتِغ ِفيما  ﴿:  وقد ى اهللا عن تطلب الفساد فقال       ، فهي فساد عظيم   ،فجع ويفجع ا  
        ينالد ِمن كِصيبن سنال تةَ والْآِخر ارالد اللَّه اكآت       ـكِإلَي اللَّه نسا أَحكَم ِسنأَحا و

         فِْسِدينالْم ِحبال ي ِض ِإنَّ اللَّهِفي الْأَر ادِغ الْفَسبال تِإنَّ ﴿ : وقال جل من قائل    )٥(﴾و
فِْسِدينلَ الْممع ِلحصال ي وانتفعوا بقوله ، فاذكروا نعمة اهللا عليكم)٦(﴾اللَّه   

                                                
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ١(
 .١٠سورة الشورى اآلية ) ٢(
 .٢٢سورة حممد اآلية ) ٣(
 .٢٠٥سورة البقرة اآلية ) ٤(
 .٧٧سورة القصص اآلية ) ٥(
 .٨١سورة يونس اآلية ) ٦(
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   .)١(﴾ذْكُروا آالَء اللَِّه وال تعثَوا ِفي الْأَرِض مفِْسِدينفَا﴿ :تبارك وتعاىل

 تذكروا ما أوقع اخلالف والتخريب والقتال يف بعض البالد اإلسالمية           :أيها القادة 
 كم حصل فيها من دمار شامل وعداوات مستحكمة وخراب          ،اليت تعرفوا قريبا منكم   

   .ن يهديهم نسأل اهللا أ،عام وال يزالون يف اضطراب

 ولن  ، وحفاظا على مصاحلها   ،فعليكم أن تدفعوا أخطار هذه احلرب رمحة بأمتكم       
 أين الرمحـة والعقـل؟ أال       ،يتم ذلك إال بالرجوع إىل احلق واهلدى وهو يف كتاب اهللا          

أال تعودون إىل البحث والتفاهم واإلبقاء على البقية        ! ترتلون مشاكلكم على شريعة اهللا    
 إا  ،إنين أعيذكم باهللا من التمادي يف ركوب هذه الطريق الوعرة         ! من األمة ومصاحلها  

 فال تستمروا يف ييجها فإن وقودها الرجال والنساء ،احلرب اليت نارها ال تبقي وال تذر   
   . كما رأيتم ذلك بأنفسكم،واألطفال واحلرث وسائر مقدرات األمة

 ويقلقه هـدم    ،ل بينكم إن هذه الكلمة نصيحة مشفق عليكم حيزنه استمرار القتا        
 فإن هذا أمر منكر مستنكر لو كان من أعدائكم يف الدين فكيف             ،املنازل على من فيها   

إذا كان ذلك بني من قبلتهم واحدة وكتام واحد ونبيهم صـلى اهللا عليـه وسـلم                 
 وإن اهللا   ،أال تأخذون بالرفق فإن اهللا يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف            ! واحد؟

الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحـوا     (( : كما قال النيب الكرمي    ،الرمحة ويرمحهم حيب أهل   
   .))من يف األرض يرمحكم من يف السماء

   واهللا سبحانه قد ))من ال يرحم ال يرحم(( :وقال عليه السالم

                                                
 .٧٤سورة األعراف اآلية ) ١(
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ال ﴿ : وقال جل وعـال    )١(﴾والصلْح خير ﴿ : فقال سبحانه  ،حث على الصلح ومدحه   
 )٢(﴾ ِمن نجواهم ِإال من أَمر ِبصدقٍَة أَو معروٍف أَو ِإصالٍح بين النـاسِ خير ِفي كَِثريٍ  

فَاتقُوا اللَّه وأَصِلحوا ذَات بيِنكُم وأَِطيعوا اللَّـه ورسـولَه ِإنْ           ﴿ :وقال جل من قائل   
ِمِننيؤم مت٣(﴾كُن(.  

ه ما حل بينهم ؤ ويسو،ني املسلمني من حمنة وفنت هذه نصيحة مشفق يؤمله ما يقع ب      
   .من عداوات وحروب

 إنه  ، وأن يوفقكم لتاليف أخطار هذه احلروب وإيقافها       ،وأسأل اهللا أن ينفعكم ا    
   .سبحانه قريب جميب

   . وآله وصحبه وسلم،وصلى اهللا على نبينا حممد

  

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  ماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاءورئيس هيئة كبار العل

  ورئيس الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة

  

                                                
 .١٢٨سورة النساء اآلية ) ١(
 .١١٤سورة النساء اآلية ) ٢(
 .١سورة األنفال اآلية ) ٣(
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  ترحيب باجتماع علماء اليمن

 وعلى آلـه    ، نبينا حممد  ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده       ،احلمد هللا وحده  
 اجتمـاعهم    فقد اطلعت على ما قرره علماء اليمن وفقهـم اهللا يف           : أما بعد  ،وصحبه

 جبميع  - وفقها اهللا    - هـ من مطالبة الدولة      ١٤١٥ منه عام    ٥ صفر إىل    ٣املنعقد يف   
 يف عـددها    )الشرق األوسـط  (اإلصالحات املوضحة يف قرارهم املنشور يف صحيفة        

   . م١٥/٧/١٩٩٤ يف )٥٧٠٨(
 وأؤيد ما ذكروه من وجوه اإلصـالح        ،وإين أشكر العلماء على قرارهم املذكور     

 ومن أهم   ،ما ما تضمنته الفقرة الرابعة من طلبام التسعة؛ ألا من أهم الطلبات           وال سي 
   . ومن أسباب سعادة اتمع اليمين وجناته يف الدنيا واآلخرة،وجوه اإلصالح

 وعلى رأسهم فخامة الرئيس     -ولني يف مجهورية اليمن     ؤوإين أرجو من مجيع املس    
   .خالص وصدق حتقيق هذه الطلبات بكل نشاط وقوة وإ-

 ، وأن يـضاعف مثوبتـهم   ،وأسأل اهللا أن جيزي العلماء عن تقريرهم هذا خـريا         
ولني يف اليمن لكل ما فيـه صـالح         ؤ وأن يوفق مجيع املس    ،ويزيدهم من العلم واهلدى   

   . إنه ويل ذلك والقادر عليه،العباد والبالد
   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

  
  بد اهللا بن بازعبد العزيز بن ع

  رئيس الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٢٥٦ -

  دعوة إىل املبادرة بإسعاف املسلمني يف البوسنة واهلرسك

   : أما بعد، وعلى آله وأصحابه، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا،احلمد هللا
باحلكومـات  فإن رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة يب بـاتمع الـدويل و           

اإلسالمية إىل املبادرة بإسعاف املسلمني يف مجهورية البوسنة واهلرسك بالقوة العسكرية           
   .اليت تعينهم على الدفاع عن أنفسهم وتردع الصرب الظاملني عن عدوام

وال شك أن كل من له أدىن معرفة بالواقع ورغبة يف العدالة يعلم ظلم الـصرب                 
 ، وأم جديرون بإيقافهم عند حـدهم      ،بوسنة واهلرسك وعدوام على املسلمني يف ال    

 وحـىت   ،وإنزال أشد العقوبات م حىت يرتدعوا عن ظلمهم ويلتزموا باملواثيق الدولية          
يسلم املسلمون يف البوسنة واهلرسك من ظلمهم وعدوام املتكرر بال حياء وال خجل             

   .وال مراعاة للعهود الدولية
 وادفعـوا  ، وقفـوا يف صـفهم   ، انصروا إخوانكم  ،لمونفاهللا اهللا أيها احلكام املس    

 وطالبوا اتمع الدويل باستعمال نفوذه يف إيقاف الصرب عن عدوام،           ،العدوان عنهم 
 ويلتزموا باملواثيق الدولية اليت التزم ا       ،وإنزال أشد العقوبات م حىت يقفوا عند حدهم       

   .املسلمون يف البوسنة واهلرسك
 وأن يرتل بأسه الذي    ، وأن خيذل الباطل وحزبه    ، ينصر احلق وأهله   واهللا املسئول أن  

 وصلى اهللا وسلم    . إنه جواد كرمي   ،ال يرد عن القوم ارمني بأعداء اهللا الصرب الظاملني        
   . وآله وصحبه،على نبينا حممد

  
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  رمةرئيس الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املك
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  وجوب نصر املسلمني املظلومني يف البوسنة
  وغريها على مجيع املسلمني وغريهم حسب االستطاعة

 وعلى آله وأصحابه ومـن اهتـدى   ، والصالة والسالم على رسول اهللا   ،احلمد هللا 
   : أما بعد،داه

 وما جرى عليهم من الظلـم  ،فإن من عرف أحوال املسلمني يف البوسنة واهلرسك    
 وعـدم   ،الصرب وأنصارهم يتأمل كثريا وحيزن خلذالن إخـوام هلـم         من الكروات و  

نصرهم النصر الكايف الذي ميكنهم من الدفاع عن أنفسهم واستعادة ما أخذه عـدوهم         
 وقد أوجب اهللا سبحانه نصر املظلومني وردع الظـاملني مـن املـسلمني              ،من أرضهم 
 الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما     وِإنْ طَاِئفَتاِن ِمن  ﴿ : كما قال اهللا عز وجل     ،وغريهم

   . اآلية)١(﴾فَِإنْ بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه
من فإذا كانت الطائفة املؤمنة الباغية جيب أن تقاتل حىت تفيء إىل احلق فالظاملة الكافرة               

 جيب أن   : واملعىن )٢(﴾والظَّاِلمونَ ما لَهم ِمن وِلي وال نِصريٍ      ﴿ : وقال تعاىل  ،باب أوىل 
ِإنما السِبيلُ علَى الَِّذين يظِْلمونَ النـاس     ﴿ : وقال تعاىل  ،ال يتوالهم أحد وال ينصرهم    

      ملَه أُولَِئك قِر الْحيِض ِبغونَ ِفي الْأَرغبيو  أَِليم ذَابِإِن ﴿ : وقـال سـبحانه    )٣(﴾ عو
ِميثَاق مهنيبو كُمنيٍم بلَى قَوِإال ع رصالن كُملَييِن فَعِفي الد وكُمرصنت٤(﴾اس(.   

                                                
 .٩سورة احلجرات اآلية ) ١(
 .٨سورة الشورى اآلية ) ٢(
 .٤٢سورة الشورى اآلية ) ٣(
 .٧٢سورة األنفال اآلية ) ٤(
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 ،وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األحاديث الصحيحة األمر بنصر املظلـوم          
 نصرته  ، يا رسول اهللا   : قيل ))انصر أخاك ظاملا أو مظلوما    (( :فقال عليه الصالة والسالم   

 فنصر املظلوم   ))متنعه من الظلم فذلك نصرك إياه     (( :قال! مظلوما فكيف أنصره ظاملا؟   
 فالواجب علـى مجيـع      .وردع الظامل من أي جنس كان واجب شرعا وعقال وفطرة         

ينصروا املظلـومني يف    الدول اإلسالمية وعلى جملس األمن وعلى جملس هيئة األمم أن           
 وأن يردعوا الظاملني جبميع الوسائل الرادعـة        ،البوسنة وغريها باملال والسالح والرجال    

وبـذلك تـربأ الذمـة      ، وحىت يعطى املظلوم مجيع حقوقه     ،حىت يقف الظامل عند حده    
 وبذلك أيضا يأمن ،ويستحق الثواب اجلزيل من اهللا عز وجل من فعل ذلك ابتغاء وجهه        

 وقد قال اهللا عـز وجـل يف         ، ويقف الظاملون عند حدودهم    ،وتستوىف احلقوق  ،العباد
وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا          ﴿ :كتابه العظيم 

 الِْإنسانَ لَِفي خـِسر ِإال      والْعصِر ِإنَّ ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ    
 وقال الـنيب    )٢(﴾الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ       

 وقـال صـلى اهللا   ))اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة (( :صلى اهللا عليه وسلم   
 إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم      يقول اهللا عز وجل يا عبادي     (( :عليه وسلم 

املسلم أخو املـسلم ال يظلمـه وال        (( : وقال عليه الصالة والسالم    ))حمرما فال تظاملوا  
  .))يسلمه ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته

                                                
 .٢سورة املائدة اآلية ) ١(
 .سورة العصر كاملة) ٢(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٢٥٩ -

 واآليات واألحاديث يف وجوب نصر املظلوم وردع الظامل والتعاون على اخلـري            
 واهللا املسئول أن ينصر املظلومني يف كـل         . عليه كثرية معلومة   والتواصي باحلق والصرب  

 وأن يويل عليهم    ، وأن يصلح أحوال املسلمني مجيعا     ، وأن يذل الظاملني وخيذهلم    ،مكان
 وأن يعيذ اجلميع مـن      ، وأن ينصرهم باحلق وينصر احلق م      ، ويصلح قادم  ،خيارهم

 ،لى اهللا وسلم على نبينا حممـد       وص . إنه جواد كرمي   ،مضالت الفنت ونزغات الشيطان   
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.وآله وصحبه
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  نداء إىل األمة اإلسالمية ملساعدة شعب البوسنة واهلرسك
   .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يبلغه من املسلمني يف كل مكان

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

م ما يعانيه شعب البوسنة واهلرسك من ظلم واضطهاد وتقتيـل           فليس خباف عليك  
وتشريد وحرب ال هوادة فيها تدمر األخضر واليابس من قبل طغمة كافرة معتدية ظاملة              

 هم أولئك الصرب الذين ال يرقبون يف مـؤمن إال وال            ،حاقدة على اإلسالم واملسلمني   
أن يبادروا إىل مـساعدم      - حكومات وشعوبا    - فالواجب على مجيع املسلمني      .ذمة

 كل ،جبميع أنواع املساعدة؛ من النقود والغذاء والدواء وغري ذلك من أنواع املساعدات          
 وقوله عز   )١(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى   ﴿ :على حسب قدرته؛ لقول اهللا عز وجل      

أَنِفقُوا ِفي سـِبيِل اللَّـِه وال       و﴿ : وقوله سبحانه  )٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ :وجل
        ِسِننيحالْم ِحبي وا ِإنَّ اللَّهِسنأَحلُكَِة وهِإلَى الت ِديكُملْقُوا ِبأَيوقوله عز وجـل  )٣(﴾ت : 

﴿       ريخ ِبيِل اللَِّه ذَِلكُمِفي س فُِسكُمأَنو اِلكُمووا ِبأَماِهدجِثقَالًا ووا ِخفَافًا وِفرِإنْ ان لَكُم 
الَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِباللَّيِل والنهـاِر ِسـرا        ﴿ :وقوله عز وجل   )٤(﴾كُنتم تعلَمونَ 

 وقول الـنيب    )٥(﴾وعالِنيةً فَلَهم أَجرهم ِعند ربِهم وال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ          
   سلمامل(( :صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 .٢سورة املائدة اآلية ) ١(
 .١٦سورة التغابن االية ) ٢(
 .١٩٥سورة البقرة اآلية ) ٣(
 .٤١سورة التوبة اآلية ) ٤(
 .٢٧٤ سورة البقرة اآلية) ٥(
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 وقوله  ، ال خيذله  : ويعين ال يسلمه   ، متفق على صحته   ))أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه     
 ))من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه يف أهله خبري فقـد غـزا             (( :صلى اهللا عليه وسلم   

مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا مثـل الـصائم           (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    
املسلم أخو املسلم ال يظلمـه وال يكذبـه وال          (( : اهللا عليه وسلم    وقوله صلى  ))القائم

واآليات واألحاديث يف فضل اجلهاد واإلنفاق يف سبيل اهللا ومساعدة       ،))حيقره وال خيذله  
 فأوصيكم أيها املسلمون مجيعا باملساعدة العاجلة       .املظلومني وردع الظاملني كثرية جدا    

 ومن اهليئات املوثوقة اهليئة العليـا       ،يئات املأمونة إلخوانكم بواسطة اللجان املوثقة واهل    
جلمع التربعات ملسلمي البوسنة واهلرسك اليت يرأسها صاحب السمو امللكـي األمـري             

   . سلمان بن عبد العزيز أمري منطقة الرياض:املكرم

فأوصي اجلميع بدعمها بصفة مستمرة حىت ينصر اهللا املسلمني وأعوام يف البوسنة            
 وهم مستحقون للمـساعدة مـن       ، وتضع احلرب أوزارها   ،وخيذل الظاملني  ،واهلرسك

 مع العلم بأن التربعات تودع يف بنك الرياض ومـصرف الراجحـي            .الزكاة أو غريها  
 وينصر إخواننا املسلمني يف     ، ويعلي كلمته  ، واهللا املسئول أن ينصر دينه     .والبنك األهلي 

 وأن يكبت أعداء اإلسالم أينما      ،ريهمالبوسنة واهلرسك على أعداء اهللا من الصرب وغ       
 وينصرهم علـى    ، كما أسأله سبحانه أن يوفق ااهدين يف سبيله يف كل مكان           ،كانوا
   . إنه جل وعال مسيع الدعاء قريب اإلجابة،عدوهم

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  )١(ساعدوا مسلمي البوسنة واهلرسك باملال والسالح

احة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكة العربية السعودية              دعا مس 
 ملساندة املسلمني يف البوسنة - حكومات وشعوبا   -ورئيس هيئة كبار العلماء املسلمني      

   .واهلرسك ودعمهم بالسالح واملال والدعاء؛ حلاجتهم لذلك

 نظرا ملا ابتلي بـه      : فيها  وقال ،جاء ذلك يف كلمة وجهها مساحته لعموم املسلمني       
املسلمون يف البوسنة واهلرسك من تسلط الصرب على املسلمني هناك بـأنواع القتـل              

 وصالبتهم يف   ، ونظرا إىل صمود املسلمني هناك ضد عدوهم       ،واألذى والظلم والعدوان  
 - حكومات وشـعوبا     - وحاجتهم إىل الدعم واملساعدة من إخوام املسلمني         ،دينهم

 ومساعدم بالسالح   ،املسلمني مجيعا بالوقوف يف صفهم والعناية بدعمهم      فإين أوصي   
وتعاونوا علَى  ﴿ : وقد قال اهللا عز وجل     ،واملال والدعاء؛ ألم يف أشد احلاجة إىل ذلك       

كُم يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّـه ينـصر         ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾الِْبر والتقْوى 
 كُمامأَقْد تثَبي٣(﴾و(   وقال عز وجل : ﴿    ِلنيسرالْم قدصو قاَء ِبالْحلْ جب﴾)وقـال   )٤ 

انِفروا ِخفَافًا وِثقَالًا وجاِهدوا ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللَِّه ذَِلكُـم           ﴿ :سبحانه
   مثل املؤمنني يف(( : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم)٥(﴾خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ

                                                
  . هـ١٠/٣/١٤١٦ بتاريخ )٦٠٩٥(نشرت يف جريدة الشرق األوسط يف العدد ) ١(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٧سورة حممد اآلية ) ٣(
 .٣٧سورة الصافات اآلية ) ٤(
 .٤١سورة التوبة اآلية ) ٥(
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توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلـسد              
   .))بالسهر واحلمى

 - ))املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعـضه بعـضا       (( :وقال عليه الصالة والسالم   
من كان يف حاجة أخيه كان اهللا       (( :م وقال عليه الصالة والسال    ،-وشبك بني أصابعه    

   . متفق على صحته))يف حاجته

واآليات واألحاديث يف فضل اجلهاد والتعاون على الرب والتقوى وإعانة املـسلم             
 ومن التعـاون علـى الـرب        .ألخيه بكل ما يستطيع وال سيما ضد األعداء كثرية جدا         
 بالنيب صلى اهللا عليـه وسـلم        والتقوى الدعاء هلم يف أدبار الصلوات بالقنوت؛ تأسيا       

 فإنه كان عليه الصالة والسالم إذا نزلت باملسلمني شدة أو           ،وأصحابه رضي اهللا عنهم   
 وذلك بعد الرفع من الركـوع يف الركعـة       ،عدو قنت يف الصالة ودعا على املشركني      

 وكان أغلب قنوته صلى اهللا عليه وسـلم يف صـالة          ،األخرية من صالة الفجر وغريها    
 فاهللا اهللا أيها املسلمون يف نصر       . ورمبا قنت يف الصلوات اخلمس مجيعا      ،واملغربالفجر  

إخوانكم يف البوسنة واهلرسك بكل ما تستطيعون؛ من السالح واملال والدعاء لعل اهللا             
يتقبل منكم وينصر بكم إخوانكم فإن األعداء قد تكالبوا عليهم وخذلوهم وسـاعدوا             

أوجب على املسلمني أينما كانوا أن يتعاونوا على الـرب           واهللا سبحانه وتعاىل     ،أعداءهم
 وأن يسألوه النصر على األعـداء    ، وأن يعتصموا حببلى اهللا مجيعا ضد عدوهم       ،والتقوى

 وهو القائـل عـز      )١(﴾ادعوِني أَستِجب لَكُم  ﴿ : وهو القائل سبحانه   ،وحسن العاقبة 
نَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْـأَرِض  ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِ  ﴿ :وجل

  أَقَاموا 

                                                
 .٦٠سورة غافر اآلية ) ١(
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   )١(﴾الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر

ر إخواننا املـسلمني يف     وأسأل اهللا عز وجل بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن ينص         
 ، وأن يثبتهم على اهلـدى     ، وأن جيمع كلمتهم على احلق     ،البوسنة وغريها على أعدائهم   

   . إنه على كل شيء قدير،وأن خيذل أعداءهم وجيعل الدائرة عليهم

   . وأتباعه بإحسان، وعلى آله وأصحابه،وصلى اهللا على عبده ورسوله نبينا حممد

  

  

                                                
 .٤١ – ٤٠سورة احلج اآليتان ) ١(
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  طفال النساء املغتصباتاإلجابة على سؤال حول أ
 ج وفقـه اهللا     . أ . ك . أ :من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم           

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 سؤالك عن أطفال النساء املغتـصبات يف البوسـنة          :فقد وصلين كتابك املتضمن   
   . وحاجتك لبعض الكتب املفيدة،واهلرسك

 )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة   (عث إليك برفقه نسخة من كتايب       ويسرين أن أب  
 و  )األصول الثالثة ( و   )فتح ايد شرح كتاب التوحيد    ( وكتاب   ،)العقيدة الواسطية (و  
   . لعل اهللا أن ينفعك ا.)التحقيق واإليضاح( و )العقيدة الطحاوية(

ربيتهم تربية إسالمية،    وت ، فالواجب على املسلمني العناية م     ،وأما بشأن األطفال  
والْمؤِمنونَ والْمؤِمنـات   ﴿ : كما قال اهللا عز وجل     ،وعدم تركهم للنصارى وغريهم   

مثـل املـؤمنني يف تـوادهم       (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     )١(﴾بعضهم أَوِلياُء بعضٍ  
الـسهر  وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ب            

   . وقد شرع اهللا اإلحسان إىل اليتيم بصفة خاصة، وألم يف حكم اليتامى))واحلمى

   .وأسأل اهللا لك وجلميع املسلمني التوفيق واإلعانة على كل خري

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                
 .٧١سورة التوبة اآلية ) ١(
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  )١(مناشدة املسلمني ملساعدة الشيشان

ه من إخواننا املسلمني سلك اهللا بنـا        من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يرا          
   آمني . وجعلنا وإياهم من أنصار دينه القومي،وم سبيل عباده الصاحلني

   : أما بعد،ك ورمحة اهللا وبركاتهسالم علي

يا أَيها الَِّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجـيكُم ِمـن     ﴿ :فقد قال اهللا تعاىل   
ِليٍم تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبـأَمواِلكُم وأَنفُـِسكُم            عذَاٍب أَ 

         ـِري ِمـنجاٍت تنج ِخلْكُمديو كُموبذُن لَكُم ِفرغونَ يلَمعت متِإنْ كُن لَكُم ريخ ذَِلكُم
يبةً ِفي جناِت عدٍن ذَِلك الْفَوز الْعِظيم وأُخرى تِحبونهـا          تحِتها الْأَنهار ومساِكن طَ   

      ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و ِمن رصِثقَالًا   ﴿ : وقال عز وجل   )٢(﴾نوا ِخفَافًا وِفران
 )٣(﴾ِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمـونَ      وجاِهدوا ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللَِّه ذَ      

ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهـم الْجنـةَ            ﴿ :وقال عز وجل  
ـ             ا ِفـي التقِه حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتِبيِل اللَِّه فَيقَاِتلُونَ ِفي سِجيـِل   يالِْإناِة ورو

               ـوه ذَِلـكِبِه و متعايالَِّذي ب ِعكُميوا ِببِشربتاللَِّه فَاس ِدِه ِمنهفَى ِبعأَو نمآِن والْقُرو
 ِظيمالْع زمثـل املـؤمنني يف     (( : وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         )٤(﴾الْفَو

ل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلـسد           توادهم وترامحهم وتعاطفهم مث   
   ،))بالسهر واحلمى

                                                
 . هـ١٥/١١/١٤١٥ ليوم السبت املوافق )٧٩٧٤(نشرت يف جريدة اليوم يف العدد ) ١(
 .١٣ – ١٠ سورة الصف اآليات  )٢(
 .٤١ سورة التوبة اآلية  )٣(
 .١١١ سورة التوبة اآلية  )٤(
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 وشبك بني   - ))املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا     (( :وقال صلى اهللا عليه وسلم    
من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا يف         (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ،-أصابعه  

جاهـدوا املـشركني بـأموالكم      (( :وسلم وقال صلى اهللا عليه      ))أهله خبري فقد غزا   
   .))وأنفسكم وألسنتكم

واآليات واألحاديث يف فضل اجلهاد واإلنفاق فيه والتشجيع على ذلـك كـثرية             
 ولذا فإن من واجب املسلمني املسارعة إىل جندة إخوام الذين يتعرضون للظلم             .معلومة
 ،روسيا علـى بالدهـم     ومن هؤالء إخوانكم يف الشيشان يقاومون اعتداء         ،والعدوان

وحيتاجون إىل مد يد املساعدة هلم؛ حىت يتمكنوا من مقاومة أعدائهم الـذين ميلكـون              
   .العدة والعتاد

فمساعدة ااهدين بالنفس واملال من أفضل القربات ومـن أعظـم األعمـال             
 وهم يف أشد الـضرورة      ، وهم من أحق الناس باملساعدة من الزكاة وغريها        ،الصاحلات

 ، إخوام املسلمني ومساعدم يف قتال عدوهم عـدو اإلسـالم واملـسلمني            إىل دعم 
 والواجب علـى إخـوام      .وتطهري بالدهم من رجس الكفرة من الشيوعيني وغريهم       

 وإين أهيـب    ، ويشدوا أزرهم  ، ويعينوهم ،املسلمني من احلكام واألثرياء أن يدعموهم     
ية وغريهم من األثرياء يف كـل       جبميع إخواين املسلمني من رؤساء احلكومات اإلسالم      

 ومن الزكاة اليت    ،مكان بأن يقدموا إلخوام املسلمني الشيشان مما آتاهم اهللا من فضله          
 قـد   ، مثانية :فرضها اهللا يف أمواهلم حقا ملن حددهم اهللا جل وعال يف سورة التوبة وهم             

   .دخل إخواننا ااهدون يف الشيشان يف ضمنهم

فرض حقا يف مال الغين ألخيه املسلم يف آيات كثرية مـن            واهللا تبارك وتعاىل قد     
   والَِّذين ِفي أَمواِلِهم حق﴿ : كقوله سبحانه،كتابه الكرمي
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آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وأَنِفقُوا ِمما جعلَكُم ﴿ : وقوله تعاىل )١(﴾معلُوم ِللساِئِل والْمحرومِ  
مثَلُ ﴿:  وقوله سبحانه  )٢(﴾فَالَِّذين آمنوا ِمنكُم وأَنفَقُوا لَهم أَجر كَِبري      مستخلَِفني ِفيِه   

الَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِفي سِبيِل اللَِّه كَمثَِل حبٍة أَنبتت سبع سناِبلَ ِفي كُلِّ سنبلٍَة ِمائَةُ   
    ي نِلم اِعفضي اللَّهٍة وبح   ِليمع اِسعو اللَّهاُء وِفقُوا ِفـي   ﴿ : وقوله سبحانه  )٣(﴾شأَنو

ِسِننيحالْم ِحبي وا ِإنَّ اللَّهِسنأَحلُكَِة وهِإلَى الت ِديكُملْقُوا ِبأَيال تِبيِل اللَِّه و٤(﴾س(.   

يا جيـد    وثوابا أخرو  ،وهو سبحانه يثيب املسلم على ما يقدم إلخوانه ثوابا عاجال         
 كما أنه يدفع  ،جزاءه عنده يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم               

عنه يف الدنيا بعض املصائب اليت لوال اهللا سبحانه مث الصدقات واإلحسان حللت بـه أو      
وما تقَـدموا   ﴿ : يقول اهللا عز وجل    ،مباله فدفع اهللا شرها بصدقته الطيبة وعمله الصاحل       

 : ويقول عـز وجـل     )٥(﴾أَنفُِسكُم ِمن خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو خيرا وأَعظَم أَجرا         ِل
﴿        اِزِقنيالر ريخ وهو ِلفُهخي وٍء فَهيش ِمن مفَقْتا أَنمويقول الرسول صـلى اهللا      )٦(﴾و 

الـصدقة  (( :وسالمه عليه  ويقول صلوات اهللا     ))ما نقص مال من صدقة    (( :عليه وسلم 
 : ويقول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح        ))تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار     

 يقاسـون آالم    ، أيها املـسلمون   : وإخوانكم يف الشيشان   ))اتقوا النار ولو بشق مترة    ((
  اجلوع واجلراح 

                                                
 .٢٥ – ٢٤سورة املعارج اآليتان ) ١(
 .٧سورة احلديد اآلية ) ٢(
 .٢٦١سورة البقرة اآلية ) ٣(
 .١٩٥ البقرة اآلية سورة) ٤(
 .٢٠سورة املزمل اآلية ) ٥(
 .٣٩سورة سبأ اآلية ) ٦(
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 الـضرورة إىل     فهم يف أشد الضرورة إىل الكساء والطعام ويف أشـد          ،والقتل والتشريد 
 كما أم يف أشد الضرورة إىل هذه األشياء وإىل السالح الذي يقاتلون به أعداء              ،الدواء

 واعطفوا عليهم يبارك اهللا     ، فجودوا عليهم أيها املسلمون مما أعطاكم اهللا       ،اهللا وأعداءهم 
 وهذه النفقة تـؤجرون عليهـا وختلـف         ،لكم وخيلف عليكم ويضاعف لكم األجور     

وما تقَدموا ِلأَنفُِسكُم ِمن خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه        ﴿ :تقدم يف قوله سبحانه    كما   ،عليكم
وما أَنفَقْتم ِمن شيٍء فَهو يخِلفُه وهو       ﴿ : ويف قوله سبحانه   )١(﴾هو خيرا وأَعظَم أَجرا   

 اِزِقنيالر رييقول اهللا عز   (( : يف احلديث القدسي    وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(﴾خ
ونسأل اهللا عز وجل أن يضاعف أجر من ساهم يف          ،))وجل يا ابن آدم أنفق ننفق عليك      

 وأن يعني ااهدين يف الشيشان وسائر ااهدين        ،مساعدة إخوانه ااهدين ويتقبل منه    
لفقـه يف   ومينحهم ا، ويثبت أقدامهم يف جهادهم ،يف سبيله يف كل مكان على كل خري       

 إنه ويل ذلك    . وأن ينصرهم على أعداء اإلسالم أينما كانوا       ،الدين والصدق واإلخالص  
   . وآله وصحبه إىل يوم الدين، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد،والقادر عليه

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

   

                                                
 .٢٠سورة املزمل اآلية ) ١(
 .٣٩سورة سبأ اآلية ) ٢(
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  وجوب نصرة املسلمني وحكم اجلهاد

   أ وفقه اهللا آمني . ع. أ:باز إىل حضرة األخ املكرممن عبد العزيز بن عبد اهللا بن 

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وما ذكرت فيه عن حال األمة اإلسـالمية         ،فقد وصلين كتابك وصلك اهللا داه     
 ويعيد لألمة عزا    ، ويعلي كلمته  ، نسأل اهللا أن ينصر دينه     ،وحال املسلمني كان معلوما   

 وحرصك على سـالمتهم     ،على غريتك واهتمامك بأمور املسلمني     وأشكرك   ،وقوا
 واإلرشاد جتاه ماذا جيـب عليـك أن تفعلـه           ، وخبصوص طلبك مين النصح    .وجنام

   ،للمسامهة يف نصرة املسلمني

  وسؤالك عن حكم اجلهاد؟ 

 وال حرج عليـك     ، أن حكم اجلهاد بالنسبة لعموم املسلمني فرض كفاية        :فأفيدك
اهد مع إخوانك املسلمني املظلومني إذا مسح لك والـداك إن كانـا             إذا أحببت أن جت   

 وأوصيك باجلد يف طلب العلم والتفقه يف الدين         .موجودين؛ لألحاديث الواردة يف ذلك    
على يد أهل العلم املعروفني بالعلم والفضل والعقيدة السلفية من أنصار السنة احملمديـة              

مـسند  ( و   )موطأ مالـك  ( و   ،لكتب الستة  كا ، مع العناية بكتب أهل السنة     ،وغريهم
 والشيخ حممـد بـن عبـد        ، وابن القيم  ، وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية     ،)اإلمام أمحد 
 ، مع االجتهاد يف الدعوة إىل اهللا حـسب علمـك          ، وغريهم من علماء السنة    ،الوهاب

 والبالغ باليت   ،واالجتهاد يف النصيحة إلخوانك وأهل بيتك وغريهم باألسلوب احلسن        
   واألحاديث النبوية ، على أن يكون ذلك باآليات القرآنية،ي أحسنه
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 نسأل اهللا أن  . وكالم أهل العلم املعروفني بالعلم والفضل والعقيدة الصحيحة        ،الصحيحة
   . إنه مسيع قريب، وأن يوفقك ويعينك على كل خري،يرزقك البصرية يف دينه

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  القبائل والدعوة إىل إحيائهاحول قوانني 

 نبينـا   ، وصلى اهللا وسلم على أشرف األنبياء واملرسـلني        ،احلمد هللا رب العاملني   
 ومن تبعهم بإحسان وسار على جهـم إىل يـوم           ، وعلى آله وصحبه أمجعني    ،حممد
   : وبعد،الدين

 الصادر يف يوم )٩٨٤٢(فقد اطلعت على مقال منشور يف جريدة عكاظ يف العدد      
ـ ١٤١٤ حمرم   ٢٤ربعاء املوافق   األ  ،)قوانني القبائل والدعوة إىل إحيائهـا     ( : حول ، ه

 وبيان ما فيه من اخلطر العظيم والفـساد         ،فرأيت أن من الواجب الرد على هذا املقال       
 واألعراف اجلاهلية ما يـدعو إىل تـرك         ،الكبري؛ وذلك ألن يف إحياء العادات القبلية      

 ويف ذلك املخالفة لشرع اهللا      ،سوله صلى اهللا عليه وسلم    التحاكم إىل كتاب اهللا وسنة ر     
 جيب على مجيع املسلمني أن      : ولوجوب النصيحة هللا ولعباده أقول وباهللا التوفيق       .املطهر

 وسنة رسوله حممد عليه أفضل الصالة والسالم ،يتحاكموا إىل كتاب اهللا سبحانه وتعاىل   
 قـال اهللا    ،وال إىل القوانني الوضـعية     ، ال إىل العادات واألعراف القبلية     ،يف كل شيء  

 : وقـال سـبحانه    )١(﴾وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّهِ       ﴿ :سبحانه وتعاىل 
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك يِريـدونَ               ﴿
نْ يتحاكَموا ِإلَى الطَّاغُوِت وقَد أُِمروا أَنْ يكْفُروا ِبِه ويِريد الـشيطَانُ أَنْ يـِضلَّهم               أَ

أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْمـا        ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾ضاللًا بِعيدا 
   ،)٣(﴾ِلقَوٍم يوِقنونَ

                                                
 .١٠سورة الشورى اآلية ) ١(
 .٦٠سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٥٠سورة املائدة اآلية ) ٣(
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يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم           ﴿ :جلوقال عز و  
فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْـآِخِر      

  نسأَحو ريخ أِْويلًا ذَِلكفيجب على كل مسلم أن خيضع حلكم اهللا ورسـوله          )١(﴾ ت ، 
 فكما  ، على حكم اهللا ورسوله    - كائنا من كان     -وأن ال يقدم حكم غري اهللا ورسوله        

ِإِن الْحكْـم  ﴿ : كما قال سبحانه وتعاىل،أن العبادة هللا وحده فكذلك احلكم له وحده      
  .)٢(﴾ِإال ِللَِّه

هللا سبحانه وتعاىل وإىل غري سنة رسوله صلى اهللا عليه           فالتحاكم إىل غري كتاب ا    
 بل قد يكفر املتحاكم إىل غري كتـاب اهللا          ، وأقبح السيئات  ،وسلم من أعظم املنكرات   

 قـال سـبحانه     ، أو اعتقد أن حكم غريمها أحسن      ،وسنة رسوله إذا اعتقد حل ذلك     
يما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا ِفـي        فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك فِ      ﴿ :وتعاىل

  .)٣(﴾أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما

 ، فال إميان ملن مل حيكم اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم يف أصول الدين وفروعه              
   . فمن حتاكم إىل غري اهللا ورسوله فقد حتاكم إىل الطاغوت،ويف كل احلقوق

وذا يعلم أنه ال جيوز إحياء قوانني القبائل وأعرافهم وأنظمتهم اليت يتحـاكمون             
 بل جيـب    ،إليها بدال من الشرع املطهر الذي شرعه أحكم احلاكمني وأرحم الرامحني          

   واالكتفاء ،دفنها وإماتتها واإلعراض عنها

                                                
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ١(
 .٤٠سورة يوسف اآلية ) ٢(
 .٦٥لنساء اآلية سورة ا) ٣(
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 ،ينهم ودنيـاهم   ففيه صالح اجلميع وسالمة د     ،بالتحاكم إىل شرع اهللا سبحانه وتعاىل     
 ومـا  ،وعلى مشايخ القبائل أال حيكموا بني الناس باألعراف اليت ال أساس هلا من الدين    

 ، بل جيب أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إىل احملاكم الـشرعية            ،أنزل اهللا ا من سلطان    
وذلك ال مينع الصلح بني املتنازعني مبا يزيل الشحناء وجيمع الكلمة ويرضي الطـرفني              

والـصلْح  ﴿ : على وجه ال خيالف الشرع املطهر؛ لقوله سبحانه وتعـاىل          ،ون إلزام بد
ريوقوله عز وجل   )١(﴾خ : ﴿             قٍَة أَودِبـص ـرأَم نِإال م ماهوجن ِفي كَِثٍري ِمن ريال خ

صـِلحوا ذَات   فَاتقُوا اللَّه وأَ  ﴿ : وقوله جل وعال   )٢(﴾معروٍف أَو ِإصالٍح بين الناسِ    
ِنكُميالصلح جائز بـني    (( : وملا ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           )٣(﴾ب

 ،فالواجب االلتزام بكتاب اهللا تعـاىل   ،))املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما       
 والتوبـة   ، واحلذر مما خيالفهمـا    ، والتحاكم إليهما  ،وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم     

   .صوح مما سلف مما خيالف شرع اهللا تعاىلالن

 وأعاذنا مجيعا من مـضالت الفـنت ونزغـات          ،وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه     
   . إنه مسيع قريب،الشيطان

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

   

                                                
 .١٢٨سورة النساء اآلية ) ١(
 .١١٤سورة النساء اآلية ) ٢(
 .١سورة األنفال اآلية ) ٣(
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  اإلجابة على أسئلة قدمها بعض األبناء الطلبة إىل مساحته
  خيالء ولبس احلرير للرجلحكم إسبال الثياب بدون 

 وهل جيوز لبس احلريـر    ، ما حكم إسبال الثياب بدون مكابرة أو خيالء        :١س
  للرجل يف مواضع معينة؟ 

 ولو مل يقصد اخليالء؛ ألن الرسول صلى        ، إسبال الثياب للرجل أمر ال جيوز      :١ج
 وال ثالثة ال يكلمهـم اهللا (( : فقال يف احلديث الصحيح   ،اهللا عليه وسلم زجر عن ذلك     

ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم املسبل إزاره واملنان فيمـا أعطـى          
من جـر   (( : وقال عليه الصالة والسالم    ، رواه مسلم  ))واملنفق سلعته باحللف الكاذب   

   .))ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة

 وأن ذلك مـع اخلـيالء   ،جلوهذان احلديثان يبينان أنه ال جيوز إسبال الثياب للر        
 . وإمنا اإلسبال يكون للنـساء؛ ألن أقـدامهن عـورة          ،يكون أشد إمثا وأعظم جرمية    

 وأن تكون ثيابه ال تتجاوز كعبه؛ ملـا         ،والواجب على الرجل أن حيذر اإلسبال املطلق      
 ))ما أسفل من الكعبني من اإلزار فهو يف النـار         (( : ولقوله عليه الصالة والسالم    ،تقدم
 أما املرأة فال بأس باإلسبال يف حقها،        ، وهذا يف حق الرجل    ، البخاري يف صحيحه   رواه

   .كما تقدم

 وإمنا هو مباح للنساء؛ لقول النيب عليه الصالة         ،وأما احلرير فال جيوز لبسه للرجال     
 لكـن إذا كـان      ))أحل الذهب واحلرير إلناث أميت وحرم على ذكورها       (( :والسالم

فال بأس يف حق الرجل؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رخص            للتداوي كاحلكة وحنوها    
  ،للزبري وطلحة يف لبس احلرير؛ ألجل حكة كانت ما
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 وجيوز أيضا للرجل أن يلبس من احلرير قدر أصبعني أو           ،وذلك من باب العالج والدواء    
   .ثالثة أو أربعة؛ لثبوت السنة الصحيحة بذلك

  لفجراألسباب املعينة على القيام لصالة ا
 ما هي األسباب اليت تساعد املسلم على القيام لصالة الفجر؟ علما بأنه             :٢س

   .ينام مبكرا لكنه ال يستيقظ إال بعد طلوع الشمس
 وأن يصلي الـصلوات اخلمـس يف        ، الواجب على كل مسلم أن يتقي اهللا       :٢ج

ينه علـى    وأن حيرص على مجيع األسباب اليت تع       ،أوقاا يف املساجد يف مجاعة املسلمني     
 ، أن يبكـر يف النـوم      : ومن األسباب اليت تعينه على صالة الفجر يف اجلماعـة          ،ذلك

 وحيضر الـصالة مـع      ،ويركب الساعة يف الوقت املناسب حىت يقوم للصالة يف وقتها         
 ، ويأيت باألوراد الشرعية عنـد نومـه       ،اجلماعة وجيتهد يف سؤال اهللا التوفيق واإلعانة      

   .اهللا للقيام يف وقت الصالة وأدائها مع اجلماعةوبذلك يوفقه اهللا إن شاء 

  من يقلل من شأن القسم الشرعي يف التعليم

 فضيلة الشيخ هناك بعض املدرسني يف األقسام العلمية يقللون من شـأن         :٣س
 فما  ،القسم الشرعي وأنه قسم للفاشلني واملهملني يف دروسهم؛ ألنه أسهل األقسام          

  رد فضيلتكم على هذا الكالم؟ 

 وتـشجيع   ، والواجب التشجيع على القسم الـشرعي      ، هذا غلط ممن يقوله    :٣ج
 والقسم الشرعي هو أهـم      ،الطلبة على العناية به مع بقية األقسام اليت حيتاجها الطالب         

 وأن يعرف ما أوجب اهللا عليه حـىت يـؤدي       ،العلوم؛ ألن الطالب جيب أن يتعلم دينه      
 والقسم الشرعي مما يعينه على ذلك       ،ه على بصرية  العبادة اليت خلقه اهللا هلا وأوجبها علي      

  إذا 
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 والواجب على املدرسني واملسئولني التشجيع على     .اجتهد فيه ووفقه اهللا لألستاذ الصاحل     
 حىت يتفقه الطالب يف دينه فينفـع نفـسه وينفـع            ،العناية ذا القسم واالستفادة منه    

 ))رد اهللا به خريا يفقهـه يف الـدين    من ي (( :املسلمني؛ لقول النيب عليه الصالة والسالم     
 وأن يتعلم ويتبـصر،  ، فمن عالمات السعادة أن يتفقه العبد يف الدين.متفق على صحته 

 وأن يكونوا مثاال ،والواجب التشجيع للطلبة على العناية ذا القسم وعلى مجيع األقسام       
   .يف اجلد والنشاط والصرب يف مجيع األقسام

  نوافل ويقصر يف الواجباتالتوجيه ملن حيرص على ال

 هناك بعض املسلمني حيرصون على الـسنن والنوافـل          : فضيلة الشيخ  :٤س
  ويقصرون يف أداء الواجبات فما هي توجيهات فضيلتكم ذا الشأن؟ 

 وأن يهتم ـا     ، والواجب على املسلم أن يعتين بالواجبات      ، هذا غلط كبري   :٤ج
 فـإذا رزق    ، وأن حيذر ما حرم اهللا عليه      ، وأن حيرص على أداء ما فرض اهللا عليه        ،أكثر

 ولكن الفرائض جتب العناية ـا أكثـر؛         ،مع ذلك العناية بالنوافل فهذا خري إىل خري       
 وأن حيذر التكاسل    ، وغريها من الفرائض   ، وصوم رمضان  ، والزكاة ،كالصالة املفروضة 

 ،افلة فاحلمـد هللا    اهللا له الن   إن يسر  ، وأما النوافل فأمرها أوسع    ،والتساهل يف شيء منها   
   .وإال فال حرج عليه

من عادى يل وليا فقـد      (( :وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          
آذنته باحلرب وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضته عليه وما يزال عبـدي               

   يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته
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 يبصر به ويده اليت يبطش ا ورجله اليت ميشي          كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي      
   .)١( أخرجه البخاري يف صحيحه))ا ولئن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه

هذا احلديث العظيم يدل على حترمي إيذاء املؤمنني ومعادام؛ ألن املـؤمنني هـم              
ِه ال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ أَال ِإنَّ أَوِلياَء اللَّ   ﴿ : كما قال اهللا سبحانه    ،أولياء اهللا 

 فكل مؤمن ويل من أولياء اهللا جتب مواالته وحمبتـه يف            )٢(﴾الَِّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ   
   .اهللا وحترم معاداته وظلمه بأي نوع من الظلم واألذى

  اإلقامة يف بلد ال يستطيع إظهار دينه فيه

على املسلم امللتزم الذي يعيش يف البلدان غري         ماذا جيب    : فضيلة الشيخ  :٥س
اإلسالمية اليت تفرض عليه حلق اللحية وعدم الصالة وااهرة باملعاصي؟ وهل تركه      

  ألهله وماله يعترب هجرة؟ 

 أو يلزمه   ، الواجب على املسلم أن حيذر اإلقامة يف بلد يدعوه إىل ما حرم اهللا             :٥ج
 فيجب  ، أو إتيان الفواحش مثل الزنا واخلمور      ، أو حلق اللحى   ،بذلك؛ من ترك الصالة   

 بل جيب   ،عليه ترك هذه البالد واهلجرة منها؛ ألا بالد سوء فال جيوز اإلقامة فيها أبدا             
 وطاعة الوالدين إمنا    ، وإن خالف وعصى والديه؛ ألن طاعة اهللا مقدمة        ،أن يهاجر منها  

إمنا الطاعـة يف املعـروف و ال   (( :تكون يف املعروف؛ لقول النيب عليه الصالة والسالم 
 أو جيـرب علـى   ، فكل بلد ال يستطيع إظهار دينه فيه      ))طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق    
   .املعاصي فيه جيب أن يهاجر منه

                                                
 ).٧/١٩٠(صحيح البخاري ) ١(
 .٦٣ – ٦٢سورة يونس اآليتان ) ٢(
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  )الدروس اخلصوصية(تعليم املدرس للطالب خارج املدرسة 
الطالب عن االستعانة بـبعض املدرسـني       بعض   يتساءل   : فضيلة الشيخ  :٦س
 علما بأن الطالب هو     ،م خارج املدرسة فيما مل يفقهوه مقابل مبلغ من املال         لتدريسه

 وهل خيتلف احلكم إذا كان الطالب يدرس عنـد          ،الذي يلح على املدرس يف ذلك     
طلـب  (( :املدرس يف نفس املدرسة؟ وهل هذا يتناىف مع قوله عليه الصالة والسالم           

   ؟ ))العلم فريضة على كل مسلم
تعني الطالب باملدرس خارج غرفة التـدريس يف أن يعلمـه            ال بأس أن يس    :٦ج

 ، سواء كان املدرس هو الذي يدرسه أو مع مدرس آخر          ،ويفقهه يف املواد اليت يدرسها    
 فعلى الطالب أن يلتزم بالتعليمات      ،إال إذا كانت التعليمات لدى املدرسة متنع من ذلك        

ال مانع من أن يكون بعض األساتذة  أما إذا مل يكن هناك تعليمات متنع ف        ،اليت توجه إليه  
 ، أو يف غري ذلـك ، أو يف املسجد،يدرسونه ويعلمونه يف خارج أوقات الدراسة يف بيته   

   .ال حرج يف ذلك
  نصيحة ألولياء أمور الطلبة

 إن من أسباب ضعف مـستوى الطالـب         : يقول البعض  : فضيلة الشيخ  :٧س
 ،مبشاريعهم اخلاصة وعدم متابعتهم   الديين والعلمي إمهال اآلباء ألبنائهم واهتمامهم       

  فهل من نصيحة من فضيلتكم هلؤالء األولياء؟ 

 ال شك أن إمهال اآلباء واألمهات ألوالدهم وعدم تشجيعهم على طلـب             :٧ج
 والواجب على اآلباء واألمهات واإلخوة الكبار       .العلم من األسباب املؤدية إىل ضعفهم     

   واحملافظة، والعناية بطلب العلم، والتعلم،الدينأن يكونوا عونا ألوالدهم على التفقه يف 
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 وأما إمهاهلم والتساهل معهم فهو مـن        . هذا هو الواجب عليهم    ، على أوقات الدراسة  
 فالواجب على اآلباء    . ومن أسباب تكاسلهم   ، ومن أسباب قلة علمهم    ،أسباب فشلهم 

 ذا األمر، وأن     وأن يعتنوا  ،واألمهات واإلخوة الكبار أن يؤدبوا من يتخلف ويتساهل       
 واحملافظة علـى أوقـات   ، واملواظبة على الدروس   ،يشجعوا األوالد على اجلد والنشاط    

 هذا هو الواجب على     . واحملافظة على الصالة يف اجلماعة صالة الفجر وغريها        ،الدراسة
 إنه خـري    ، نسأل اهللا أن يوفق املسلمني ألداء ما جيب عليهم ألوالدهم وغريهم           .اجلميع

   . وآله وصحبه وسلم، وصلى اهللا على نبينا حممد.أقرب جميبمسئول و
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  الدواء الشايف ملشكلة اخلوف

 ر اجلزائر وفقـه اهللا  .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم ص 
   .آمني

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

الك عن الدواء الشايف ملشكلة      واملتضمن سؤ  .فقد وصلين كتابك وصلك اهللا داه     
 والذي يؤمن باخلرافات والسحر     ،اخلوف اليت تعاين منها بسبب اتمع الذي تربيت فيه        

 وترغب مـين نـصيحتك      ، إىل آخر ما جاء يف كتابك      ...واجلن واخلوف من غري اهللا    
 بأنه سرين كثريا التحاقـك بأهـل الـسنة          : وأفيدك .للخروج مما أنت فيه من اخلوف     

 بأن الشيخ : وأود إفادتك، وحرصك على معرفة أحكام اهللا يف اخلوف وغريه       ،ةواجلماع
 قد أوضـح    )فتح ايد شرح كتاب التوحيد    (عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا يف كتابه         

ِإنما ذَِلكُم الشيطَانُ يخوف أَوِلياَءه فَال      ﴿ :أقسام اخلوف يف شرح باب قول اهللا تعاىل       
مافُوهختِمِننيؤم متافُوِن ِإنْ كُنخ١(﴾ و(.   

   :وبني أن أقسام اخلوف ثالثة
   . شرك أكرب:القسم األول

   . معصية وليس بشرك:والثاين
   . بل مشروع لألخذ باألسباب اليت شرعها اهللا، جائز:والثالث

   ، أو األشجار، أو أصحاب القبور، أن ختاف األصنام:فالقسم األول

                                                
 .١٧٥سورة آل عمران اآلية ) ١(
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 أو غريهم من الغائبني أن يفعلوا بك ما يضرك؛ العتقـاد أـم          ، اجلن  أو ،أو األحجار 
   . فهذا هو الشرك األكرب، بل بقدرم اخلاصة،يستطيعون ذلك بغري أسباب حسية

 أن ختاف من األعداء أو بعض األقارب أو غريهم أن يفعلوا ما يـستطيعون     :الثاين
 أو تـرك    ، بعض املعاصي   وهم أحياء قادرون فيحملك ذلك على فعل       ،من الضرر بك  

 وهي قوله ، ويف هذا القسم نزلت اآلية الكرمية املذكورة    .بعض الواجبات من أجل ذلك    
ِإنما ذَِلكُم الشيطَانُ يخوف أَوِلياَءه فَـال تخـافُوهم وخـافُوِن ِإنْ كُنـتم           ﴿ :تعاىل

ِمِننيؤألن معناها  )١(﴾م :      اهم عن اخلوف من املشركني خوفـا        أن اهللا سبحانه وتعاىل
   .حيملهم على ترك اجلهاد الواجب

 كخوف اإلنـسان    ، فهو يتعلق باخلوف الطبيعي لوجود أسبابه      :أما القسم الثالث  
 ومن السباع واحليات والعقارب فيأخذ حـذره       ،من اللصوص فيغلق بابه وحيفظ متاعه     

 الظمأ فيشرب وأشـباه     وخوف ، وخوف اجلوع فيأكل   ،منه باألسباب الشرعية املباحة   
   .ذلك

 لدراسته واالستفادة   ؛)فتح ايد (هذا ويسرين يف ختام كتايب هذا تزويدك بكتاب         
 . إنه مسيـع قريـب     ، والفقه يف الدين   ، نسأل اهللا لك الثبات على طريقه املستقيم       ،منه

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                
 .١٧٥سورة آل عمران اآلية ) ١(
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  توضيح معاين بعض اآليات الكرمية
   ح سلمه اهللا . أ.م/ يز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم دمن عبد العز

   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 نرجو من فضيلتكم توضيح معاين هذه اآليـات    :فأشري إىل كتابكم الذي جاء فيه     
الْأَرِض يعلَـم  وهو اللَّه ِفي السماواِت وِفي   ﴿ : بسم اهللا الرمحن الرحيم    :الكرمية التالية 

وِسع كُرِسيه السماواِت والْأَرض    ﴿ : واآلية )١(﴾ِسركُم وجهركُم ويعلَم ما تكِْسبونَ    
     ِظيمالْع ِليالْع وها ومِحفْظُه هئُودال يِفي      ﴿ : واآلية )٢(﴾وو اِء ِإلَهمالَِّذي ِفي الس وهو

   ِض ِإلَهالْأَر ِليمالْع ِكيمالْح وهواآلية)٣(﴾و : ﴿    ـوى ثَالثَـٍة ِإال هـوجن كُونُ ِمنا يم
راِبعهم وال خمسٍة ِإال هو ساِدسهم وال أَدنى ِمن ذَِلك وال أَكْثَر ِإال هو معهم أَين ما                 

   .)٤(﴾ِقيامِة ِإنَّ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليمكَانوا ثُم ينبئُهم ِبما عِملُوا يوم الْ

وحديث اجلارية الذي رواه مسلم حينما سأهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم              
 أنت رسـول اهللا،     :؟ قالت ))من أنا (( : وقال هلا  ، يف السماء  :؟قالت))أين اهللا (( :وقال

  ))أعتقها فإا مؤمنة(( :قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 وتوضيح معىن حديث رسول اهللا صلى       ،نرجو توضيح معاين هذه اآليات الكرمية     
  اهللا عليه وسلم للجارية؟ 

                                                
 .٣سورة األنعام اآلية )١(
 .٢٥٥ سورة البقرة اآلية)٢(
 .٨٤سورة الزخرف اآلية )٣(
 .٧سورة اادلة اآلية )٤(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٢٨٤ -

 هو الداللة   : بأن املعىن العام لآليات الكرميات واحلديث النبوي الشريف        :وأفيدك
 ، وألوهيته جلميع اخلالئـق كلـها      ، وعلوه على خلقه   ،على عظمة اهللا سبحانه وتعاىل    

 وبيان قدرته علـى  ، سرا أو علنا،مشوله لكل شيء كبريا كان أو صغرياوإحاطة علمه و 
   . ونفي العجز عنه سبحانه وتعاىل،كل شيء

 ففيهـا  ﴾وِسع كُرِسيه السماواِت والْأَرض﴿ : فقوله تعاىل:وأما املعىن اخلاص هلا  
 وكمال   كما يدل ذلك على عظمة خالقه سبحانه       ، عظمة الكرسي وسعته   :الداللة على 

 ال يثقلـه وال يكرثـه       :أي ﴾وال يئُوده ِحفْظُهما وهو الْعِلي الْعِظيم     ﴿ : وقوله ،قدرته
 وهو  ، بل ذلك سهل عليه يسري لديه      ،حفظ السماوات واألرض ومن فيهما ومن بينهما      

 فال يعزب عنه شيء وال      ، الرقيب على مجيع األشياء    ،القائم على كل نفس مبا كسبت     
 واألشياء كلها حقرية بني يديه متواضعة ذليلة صغرية بالنـسبة إليـه             ،ه شيء يغيب عن 

 الذي ال يسأل عما يفعل ، الفعال ملا يريد، وهو الغين احلميد،سبحانه حمتاجة وفقرية إليه   
 ، الرقيب العلي العظيم   ، احلسيب على كل شيء    ، وهو القاهر لكل شيء    ،وهم يسألون 

   .ال إله غريه وال رب سواه

وهو اللَّه ِفي السماواِت وِفي الْأَرِض يعلَم ِسركُم وجهـركُم          ﴿ : سبحانه وقوله
 ، اهللا يف الـسماوات ويف األرض      : ففيها الداللة على أن املـدعو      ﴾ويعلَم ما تكِْسبونَ  

 ، اهللا : ويـسمونه  ،ويعبده ويوحده ويقر له باإلهلية من يف السماوات ومـن يف األرض           
 وفيها الداللة على سعة علـم اهللا      ،نه رغبا ورهبا إال من كفر من اجلن أو اإلنس         ويدعو
   فالسر ، سواء كان سرا أو جهرا، وإحاطته مبا يعملونه، واطالعه على عباده،سبحانه
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   . فهو حيصي على العباد مجيع أعماهلم خريها وشرها،واجلهر عنده سواء سبحانه وتعاىل

ِذي ِفي السماِء ِإلَه وِفي الْأَرِض ِإلَـه وهـو الْحِكـيم        وهو الَّ ﴿ :وقوله سبحانه 
ِليميعبده أهلهما،   ، أنه سبحانه هو إله من يف السماء وإله من يف األرض           : فمعناها ﴾الْع 

 ،وكلهم خاضعون له أذالء بني يديه إال من غلبت عليه الشقاوة فكفر باهللا ومل يؤمن به               
   . العليم جبميع أعمال عباده سبحانه،وهو احلكيم يف شرعه وقدره

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض ما         ﴿ :وقوله سبحانه وتعاىل  
              ذَِلك ى ِمننال أَدو مهاِدسس وٍة ِإال هسمال خو مهاِبعر وى ثَالثٍَة ِإال هوجن كُونُ ِمني

 أَكْثَر ِإال هو معهم أَين ما كَانوا ثُم ينبئُهم ِبما عِملُوا يوم الِْقيامِة ِإنَّ اللَّـه ِبكُـلِّ    وال
 ِليمٍء عيأنه مطلع سبحانه على مجيع عباده أينما كانوا يسمع كالمهم           : فمعناها )١(﴾ش 

 احلفظة أيضا مع ذلك يكتبون ما    ورسله من املالئكة الكرام والكاتبني     ،وسرهم وجنواهم 
 واملراد باملعية املذكورة يف هذه اآلية عنـد أهـل           .يتناجون به مع علم اهللا به ومسعه له       

 ولكن مسعه أيـضا مـع   ، فهو معهم بعلمه، معية علمه سبحانه وتعاىل   :السنة واجلماعة 
يب عنـه    فهو سبحانه وتعاىل مطلع على خلقه ال يغ        ،علمه حميط م وبصره نافذ فيهم     

من أمورهم شيء مع أنه سبحانه فوق مجيع اخللق قد استوى على عرشه استواء يليـق                
لَـيس  ﴿:  كما قال عز وجـل     ، وال يشابه خلقه يف شيء من صفاته       ،جبالله وعظمته 

ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويينبئهم يوم القيامة جبميع مث )٢(﴾كَِمثِْلِه ش   

                                                
 .٧سورة اادلة اآلية ) ١(
 .١١سورة الشورى اآلية ) ٢(
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عـامل  ، وبكل شيء حميط   ،لدنيا؛ ألنه سبحانه بكل شيء عليم     األعمال اليت عملوها يف ا    
الغيب ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض وال أصغر من ذلك                

   .وال أكرب إال يف كتاب مبني

 فقال  ،أما حديث اجلارية اليت أراد سيدها إعتاقها كفارة ملا حصل منه من ضرا            
 :؟ قالت ))من أنا (( : قال ، يف السماء  :؟ قالت ))أين اهللا (( :هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم     

 وأن ، فإن فيه الداللة على علو اهللا على خلقـه       ))أعتقها فإا مؤمنة  (( : قال ،رسول اهللا 
 والواجب على   . هذا هو املعىن املوجز ملا سألت عنه       ،االعتراف بذلك دليل على اإلميان    

ها من األحاديث الصحيحة الدالـة علـى   املسلم أن يسلك يف هذه اآليات وما يف معنا    
 واعتقاد صحة ما دلت     ، اإلميان ا  : وهو ،أمساء اهللا وصفاته مسلك أهل السنة واجلماعة      

 وإثباته له سبحانه على الوجه الالئق به من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال         ،عليه
 كما جيـب  ،ليه وهذا هو املسلك الصحيح الذي سلكه السلف الصاحل واتفقوا ع         ،متثيل

على املسلم الذي يريد السالمة لنفسه وجتنيبها الوقوع فيما يغضب اهللا العـدول عـن               
طريق أهل الضالل الذين يؤولون صفات اهللا أو ينفوا عنه سبحانه وتعاىل عما يقـول             

 وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى           ،الظاملون علوا كبريا  
 كما نرفق لك نـسخة  ،لعلو هللا سبحانه فنرفق لك نسخة منها؛ ملزيد الفائدة  يف إثبات ا  

 ، وشرحها للشيخ حممد خليل اهلـراس      ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية    )العقيدة الواسطية (من  
   .وفيها حبث موسع يف املوضوع الذي سألت عنه

 ، يرضـيه   وأن يوفق اجلميع ملا    ،ونسأل اهللا أن يرزق اجلميع العلم النافع والعمل به        
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.إنه مسيع جميب
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  اآلية ...ال ِإكْراه ِفي الديِن :تفسري قوله تعاىل

ال ِإكْراه ِفي الديِن قَد تبـين الرشـد ِمـن           ﴿ : مذكور يف القرآن الكرمي    :س
يفما معىن هذا؟ )١(﴾الْغ   

 أن هذه اآلية خرب     : يف تفسري هذه اآلية ما معناه       قد ذكر أهل العلم رمحهم اهللا      :ج
 فإنه قد تبني ، ال تكرهوا على الدين اإلسالمي من مل يرد الدخول فيه       : أي ، النهي :معناه
 وهو توحيد   ، وهو دين حممد صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان          ،الرشد

 دين أيب جهل وأشباهه مـن       : وهو ﴾ِمن الْغي ﴿اهللا بعبادته وطاعة أوامره وترك نواهيه       
 وكان ،املشركني الذين يعبدون غري اهللا من األصنام واألولياء واملالئكة واألنبياء وغريهم       

هذا قبل أن يشرع اهللا سبحانه اجلهاد بالسيف جلميع املشركني إال من بذل اجلزية مـن       
ـوس إذا    وعلى هذا تكون هذه اآلية خاصة ألهل الكتاب، وا         ،أهل الكتاب واوس  

 ولقوله  ،بذلوا اجلزية والتزموا الصغار فإم ال يكرهون على اإلسالم؛ هلذه اآلية الكرمية           
قَاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه وال ِبالْيوِم الْآِخِر وال يحرمونَ        ﴿ :سبحانه يف سورة التوبة   

ِدين الْحق ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب حتـى يعطُـوا          ما حرم اللَّه ورسولُه وال يِدينونَ       
 فرفع سبحانه عن أهل الكتاب القتـال إذا أعطـوا      )٢(﴾الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ    

   .اجلزية والتزموا الصغار

وثبت يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أخذ اجلزية مـن               
   أما من سوى أهل الكتاب واوس من الكفرة ،جموس هجر

                                                
 .٢٥٦سورة البقرة اآلية ) ١(
 .٢٩سورة التوبة اآلية ) ٢(
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واملشركني واملالحدة فإن الواجب مع القدرة دعوم إىل اإلسالم فإن أجابوا فاحلمـد             
 وال تقبل منهم اجلزية؛ ألن      ، حىت يدخلوا يف اإلسالم    ،هللا، وإن مل جييبوا وجل جهادهم     

 وألن ، يقبلـها منـهم    ومل ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يطلبها من كفار العـرب          
أصحابه رضي اهللا عنهم ملا جاهدوا الكفار بعد وفاته صلى اهللا عليه وسـلم مل يقبلـوا       

فَِإذَا انسلَخ  ﴿ : ومن األدلة على ذلك قوله سبحانه      ،اجلزية إال من أهل الكتاب واوس     
      و موهمتدجثُ ويح ِرِكنيشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهوا  الْأَشـداقْعو موهرصاحو مذُوهخ

              غَفُور ِإنَّ اللَّه مِبيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتالةَ ووا الصأَقَاموا وابٍد فَِإنْ تصركُلَّ م ملَه
ِحيمومل يطالبهم جبزية   ، فلم خيريهم سبحانه بني اإلسالم وبني البقاء على دينهم         )١(﴾ر ، 

 فدل ذلك علـى     ، حىت يتوبوا من الشرك ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة        ،مبل أمر بقتاهل  
أنه ال يقبل من مجيع املشركني ما عدا أهل الكتاب واوس إال اإلسالم، وهـذا مـع                 

   . واآليات يف هذا املعىن كثرية.القدرة

وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحاديث كثرية تدل على هذا املعىن               
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إلـه          (( : قول النيب صلى اهللا عليه وسلم      :منها

إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين               
 فلم  ، متفق على صحته   ))دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا عز وجل         

 ومل يطلب ،عليه وسلم بني اإلسالم وبني البقاء على دينهم الباطل       خيريهم النيب صلى اهللا     
 حىت يدخلوا فيه مـا      ، أن الواجب إكراه الكفار على اإلسالم      : فدل ذلك  .منهم اجلزية 

  عدا أهل الكتاب واوس؛ ملا يف ذلك من سعادم وجنام 

                                                
 .٥سورة التوبة اآلية ) ١(
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ة مـن أسـباب      فإنه جاء بإنقاذ الكفـر     ، وهذا من حماسن اإلسالم    ،يف الدنيا واآلخرة  
 والعزة والكرامة   ، إىل أسباب النجاة   ،هالكهم وذهلم وهوام وعذام يف الدنيا واآلخرة      

 ، وهذا قول أكثر أهل العلم يف تفسري اآلية املسئول عنـها           ،والسعادة يف الدنيا واآلخرة   
أما أهل الكتاب واوس فخصوا بقبول اجلزية والكف عن قتاهلم إذا بذلوها ألسـباب              

 وإعانة للمسلمني على جهادهم     ، ويف إلزامهم باجلزية إذالل وصغار هلم      ،ذلكاقتضت  
 كما أن   ، وعلى تنفيذ أمور الشريعة ونشر الدعوة اإلسالمية يف سائر املعمورة          ،وغريهم

 وترك ما هم    ،يف إلزام أهل الكتاب واوس باجلزية؛ محال هلم على الدخول يف اإلسالم           
 ،؛ ليفوزوا بالسعادة والنجاة والعزة يف الدنيا واآلخـرة        عليه من الباطل والذل والصغار    

 وأسأل اهللا عز وجل أن      .وأرجو أن يكون فيما ذكرنا كفاية وإيضاح ملا أشكل عليكم         
 والسالم  .يوفقنا وإياكم وسائر املسلمني للفقه يف الدين والثبات عليه، إنه خري مسئول           

   .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   اآلية ...راَءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلهب :تفسري قوله تعاىل

براَءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه ِإلَـى الَّـِذين        ﴿ : سائل يسأل عن تفسري قوله تعاىل      :س
ِرِكنيشالْم ِمن متداه١(﴾ع(.  

 وكان الرسول صلى    ، هذه اآلية نزلت يف آخر حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم           :ج
 وبعضهم بينه وبينهم عهـد      ، عهد إىل بعض املشركني عهدا معلوما      اهللا عليه وسلم قد   

 وفيها نبـذ    ، فأنزل اهللا هذه اآلية فيها الرباءة من املشركني        ، وبعضهم ال عهد له    ،مطلق
  براَءةٌ ِمن ﴿ :العهود إليهم؛ وهلذا قال سبحانه

                                                
 .١سورة التوبة اآلية ) ١(
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      ِرِكنيشالْم ِمن متداهع وِلِه ِإلَى الَِّذينسررٍ     اللَِّه وهةَ أَشعبِض أَروا ِفي الْأَر١(﴾ فَِسيح( 
 ومـن   ، ومن كان له عهد فهو إىل مدته       ، فاهللا سبحانه أمر رسوله أن يتربأ منهم       .اآلية

 وبعث الصديق رضي اهللا عنه      ،كان عهده مطلق أو ال عهد له جعله اهللا له أربعة أشهر           
ادون يف املوسم  من كان له       وعليا رضي اهللا عنه ومن معهما يف عام تسع من اهلجرة ين           

 ومن مل يكن له عهـد أو لـه   ،عهد عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو إىل مدته      
 بعدها يكون حربا للرسول صلى اهللا عليـه وسـلم إال أن   ،عهد مطلق فله أربعة أشهر   

   . هذا هو معىن اآلية عند أهل العلم،يدخلوا يف اإلسالم

  ين عاهدتم ِمن الْمشِرِكني اآلية  ِإال الَِّذ:تفسري قوله تعاىل

ِإال الَِّذين عاهدتم   ﴿ : تفسري اآلية الرابعة من السورة الكرمية      : سائل يسأل عن   :س
             مهدهع ِهموا ِإلَيا فَأَِتمدأَح كُملَيوا عظَاِهري لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم ثُم ِرِكنيشالْم ِمن

   .)٢(﴾ى مدِتِهم ِإنَّ اللَّه يِحب الْمتِقنيِإلَ

 ما مل يغـريوا أو ينقـضوا        ، الذين هلم عهد أمر اهللا رسوله أن يتم عهدهم هلم          :ج
 وإن نقـضوا العهـد      ، فإن ظاهروهم وجب قتاهلم    ،العهد أو يظاهروا أعداء املسلمني    

 ،هد قريش وبين بكر   فكذلك؛ ولذلك ملا ساعدت قريش بين بكر على خزاعة انتقض ع          
 ودخل مكة وفتحها عنوة عام مثان مـن       ،وحارم النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح       

 وكانت ،اهلجرة؛ لنقضهم العهد؛ ألن خزاعة كانت يف حلف النيب صلى اهللا عليه وسلم         
 ، تعـدت علـيهم    : بنو بكر خزاعة؛ يعين    فهجدت ،بنو بكر يف حلف قريش وعهدهم     

  وأتوهم 
                                                

 .٢ – ١سورة التوبة اآليتان ) ١(
 .٤وبة اآلية سورة الت) ٢(
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 وقاتلوهم وهم يف حلف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم     - فجاءة : أي -بغتة  
 ،فاستنجدوا بالرسول صلى اهللا عليه وسلم وطلبوا منه أن ينصرهم ووعـدهم النـصر             

وكانت قريش قد ساعدم باملال والسالح؛ فلهذا غزاهم النيب صلى اهللا عليه وسـلم              
 فلما نقضوا العهد    ،ر سنني  وكان قد عاهدهم عش    ،وفتح اهللا عليه مكة؛ لنقضهم العهد     
   . وغزاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وفتح اهللا عليه،مبساعدم بين بكر انتقض عهدهم

  اآليات ﴾فَلَما آتاهم ِمن فَضِلِه﴿ :تفسري قوله تعاىل

 إن أمكـن تفـسري   ، من سورة التوبة٧٨ إىل اآلية رقم ٧٦ من اآلية رقم    :س
 على عبد قد عاهد اهللا على ترك معصية ما وأغلظ            وهل ينطبق ذلك   .مركز لآليات 

  يف القول بأن يسخط اهللا ويغضب عليه إن هو عاد إليها؟ 

فَلَما آتاهم ِمن فَضِلِه ﴿ : وهي قوله تعاىل يف حق املنافقني      ، اآليات املشار إليها   :ج
ِفي قُلُوِبِهم ِإلَى يوِم يلْقَونه ِبما أَخلَفُوا       بِخلُوا ِبِه وتولَّوا وهم معِرضونَ فَأَعقَبهم ِنفَاقًا        

              أَنَّ اللَّهو ماهوجنو مهِسر لَمعي وا أَنَّ اللَّهلَمعي ونَ أَلَمكِْذبوا يا كَانِبمو وهدعا وم اللَّه
أخلف عهـده أنـه    هي دالة على أن من عاهد اهللا أن يفعل شيئا مث      )١(﴾عالم الْغيوبِ 

 وأنه على خطر عظيم من أن يعاقب بالنفاق يف قلبـه            ،بذلك قد ختلق بأخالق املنافقني    
 وهو سبحانه بذلك حيذر عبـاده مـن أخـالق           ،جزاء له على إخالفه الوعد وكذبه     

 ويوضح هلم سبحانه أنه يعلـم       ، وحيثهم سبحانه على الصدق والوفاء بالعهود      ،املنافقني
  سرهم 

                                                
 .٧٨ – ٧٦سورة التوبة اآليات ) ١(
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 فمـن تـاب إىل اهللا       ، وهذا ال مينع التوبة    ، خيفى عليه شيء من شئوم      وال ،وجنواهم
 سواء كانت كفرا أو نفاقـا أو        ،سبحانه توبة نصوحا تاب اهللا عليه من مجيع الذنوب        

وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمـن وعِمـلَ صـاِلحا ثُـم            ﴿ : كما قال سبحانه   ،دوما
وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعـا أَيهـا الْمؤِمنـونَ لَعلَّكُـم           ﴿ : وقال عز وجل   )١(﴾اهتدى
قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم ال تقْنطُوا ِمن          ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾تفِْلحونَ

 وقد أمجع العلماء    ،)٣(﴾ور الرِحيم رحمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّه يغِفر الذُّنوب جِميعا ِإنه هو الْغفُ         
 : وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال            .على أن هذه اآلية يف التائبني     

 : وصح أيضا عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال ))التائب من الذنب كمن ال ذنب له      ((
  .))اإلسالم يهدم ما كان قبله والتوبة دم ما كان قبلها((

   )٤(﴾وما يؤِمن أَكْثَرهم ِباللَِّه ِإال وهم مشِركُون﴿ :عاىلتفسري قوله ت

 فما معىن   )٥(﴾وما يؤِمن أَكْثَرهم ِباللَِّه ِإال وهم مشِركُونَ      ﴿ : يقول اهللا تعاىل   :س
  اآلية؟ وما املراد بالشرك يف اآلية الكرمية؟ 

 أن املـشركني إذا     :وأن معناها  . قد أوضح العلماء معناها كابن عباس وغريه       :ج
 وهم مع هذا يعبدون     ، اهللا : يقولون ،سئلوا عمن خلق السماوات واألرض ومن خلقهم      

   . وينذرون ويذحبون هلا، ويستغيثون ا، وحنومها، والعزى،األصنام واألوثان؛ كالالت

                                                
 .٨٢سورة طه اآلية ) ١(
 .٣١سورة النور اآلية ) ٢(
 .٥٣سورة الزمر اآلية ) ٣(
 . هـ١٥/١٠/١٤١٥ بتاريخ )١٤٨٣(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ٤(
 .١٠٦سورة يوسف اآلية ) ٥(
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،  ويبطل ويفسد بشركهم باهللا تعاىل وال ينفعهم       ، توحيد الربوبية  :فإميام هذا هو  
فأبو جهل وأشباهه يؤمنون بأن اهللا خالفهم ورازقهم وخالق السماوات واألرض ولكن            

 هذا هو معىن اآلية عنـد   .مل ينفعهم هذا اإلميان؛ ألم أشركوا بعبادة األصنام واألوثان        
   .أهل العلم

  امل غُِلبِت الروم :تفسري قوله تعاىل

امل غُِلبِت الـروم ِفـي      ﴿ :تعاىل ما تفسري هذه اآليات الكرميات منها قوله         :س
 ؟ أرجو من فضيلة الشيخ تفسري هذه )١(﴾أَدنى الْأَرِض وهم ِمن بعِد غَلَِبِهم سيغِلبونَ  

   ومن هم الروم املذكورون فيها؟ ،اآلية الكرمية

 وكانت احلرب بينهم وبني الفرس سجاال تارة       ، هم النصارى املعروفون   : الروم :ج
 ، أخرب اهللا سبحانه وتعاىل أم غلبوا      ، وتارة هؤالء على هؤالء    ،الء على هؤالء  يدال هؤ 

ِفي أَدنى الْأَرِض وهم ِمن بعِد غَلَِبِهم سيغِلبونَ ِفي ِبضِع ِسِنني ِللَّـِه             ﴿ :غلبتهم الفرس 
  .)٢(﴾الْأَمر ِمن قَبلُ وِمن بعد ويومِئٍذ يفْرح الْمؤِمنونَ

 وكان ذلك يف أول مبعث النيب صلى اهللا عليـه           ، فوقع ذلك فغلبت الروم الفرس    
 وكان ذلـك مـن اآليـات        ،وسلم حني كان الرسول عليه الصالة والسالم يف مكة        

 كمـا   ، وأنه رسول اهللا حقا؛ لوقوع األمر      ،والدالئل على صدقه صلى اهللا عليه وسلم      
   .أخرب اهللا به يف كتابه العظيم

                                                
 .٣ – ١سورة الروم اآليات  )١(
 .٤ – ٣سورة الروم اآليتان ) ٢(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٢٩٤ -

 كما  ، وخيرب نبيه مبا يشاء منها سبحانه وتعاىل       ، وعال هو العامل باملغيبات    فاهللا جل 
 كما أخربه فيما مضى من الزمان؛ من أخبار       ،أخربه عن الكثري مما يكون يف آخر الزمان       

 وكما أخربه أيضا عليه الصالة والسالم عما        ، وفرعون وغريهم  ، وقوم نوح  ، ومثود ،عاد
 فهذا من مجلة األخبار ، اجلنة وأهل النار إىل غري ذلك       ومن حال أهل   ،يكون يوم القيامة  

 وكان ذلك من عالمة صدق الرسـول        ،الغيبية اليت أخرب ا القرآن ووقعت كما أخرب       
 وقد فرح املسلمون بذلك؛ ألن الروم أقرب إىل املـسلمني           ،حممد صلى اهللا عليه وسلم    

ويومِئـٍذ  ﴿ : عز وجـل    والفرس عباد أوثان؛ وهلذا قال     ،من الفرس؛ ألم أهل كتاب    
   . اآلية)١(﴾يفْرح الْمؤِمنونَ ِبنصِر اللَِّه

   اآليةوالشمس تجِري ِلمستقَر :تفسري قوله تعاىل

والشمس تجِري ِلمستقَر لَها ذَِلك تقِْدير الْعِزيـِز        ﴿ : ما تفسري قوله تعاىل    :س
  قَد رالْقَمِليِم وـا أَنْ            الْعِغي لَهبني سموِن الْقَِدِمي ال الشجركَالْع ادى عتاِزلَ حنم اهنر

   ؟ )٢(﴾تدِرك الْقَمر وال اللَّيلُ ساِبق النهاِر وكُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحونَ

  هذه اآلية الكرمية فسرها الرسول صلى اهللا عليه وسلم أليب ذر رضي اهللا عنه،              :ج
 ذكـر الـنيب     ﴾والشمس تجِري ِلمستقَر لَها ذَِلك تقِْدير الْعِزيِز الْعِليمِ       ﴿ :وهو قوله 

 اهللا :؟ فقال أبو ذر))يا أبا ذر أتدري ما مستقرها     (( : قال ،صلى اهللا عليه وسلم أليب ذر     
ـ       (( : قال صلى اهللا عليه وسلم     ،ورسوله أعلم  ز مستقرها أا تسجد حتت عرش را ع

  ،))وجل ذاهبة وآيبة بأمره سبحانه وتعاىل

                                                
 .٥ – ٤سورة الروم اآليتان ) ١(
  .٤٠ – ٣٨ سورة يس اآليات  )٢(
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   . اهللا أعلم بكيفيته سبحانه وتعاىلسجوداً

وهذه املخلوقات كلها تسجد هللا وتسبح له جل وعال تسبيحا وسـجودا يعلمـه      
تسبح لَـه الـسماوات     ﴿ : كما قال عز وجل    ، وإن كنا ال نعلمه وال نفقهه      ،سبحانه

  مو ضالْأَرو عبـونَ              السفْقَهال ت لَِكـنـِدِه ومِبح حبسٍء ِإال ييش ِإنْ ِمنو ِفيِهن ن
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من ِفـي  ﴿ : وقال تعاىل)١(﴾تسِبيحهم ِإنه كَانَ حِليما غَفُورا   

لنجوم والِْجبالُ والشجر والـدواب  السماواِت ومن ِفي الْأَرِض والشمس والْقَمر وا  
 ومن  ، هذا السجود يليق به ال يعلم كيفيته إال اهللا سبحانه          ، اآلية )٢(﴾وكَِثري ِمن الناسِ  

وِللَِّه يسجد من ِفي السماواِت والْـأَرِض طَوعـا         ﴿ :هذا قوله تعاىل يف سورة الرعد     
  .)٣(﴾الْغدو والْآصاِلوكَرها وِظاللُهم ِب

 فالشمس جتري كما أمرها اهللا تطلع من املشرق وتغيب من املغـرب إىل آخـر               
 ، وذلك من أشراط الساعة العظمـى      ، فإذا قرب قيام الساعة طلعت من مغرا       ،الزمان

 فـإذا   ،كما تواترت بذلك األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            
 )٤(﴾ِإذَا الشمس كُـورت   ﴿ : كما قال تعاىل   ، وقامت القيامة كورت   انتهى هذا العامل  

فتكور ويذهب نورها وتطرح هي والقمر يف جهنم؛ ألما قد ذهبت احلاجة إليهمـا              
 ومـستقرها سـجودها   ، أا جتري ملستقر هلا ذاهبة وآيبة: واملقصود.بزوال هذه الدنيا  

  قدم ذكر ذلك  كما ت،حتت العرش يف سريها طالعة وغاربة

                                                
  .٤٤سورة اإلسراء اآلية ) ١(
 .١٨سورة احلج اآلية ) ٢(
 .١٥سورة الرعد اآلية  )٣(
 .١سورة التكوير اآلية  )٤(
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 وهو الذي قدر سبحانه وتعـاىل هلـا         ، ذلك بتقدير العزيز العليم    ،يف احلديث الصحيح  
 العليم بأحوال خلقه سـبحانه      ، املنيع اجلناب الغالب لكل شيء     : ومعناه ، العزيز .ذلك
   . واهللا ويل التوفيق.وتعاىل

  )١(﴾ِإال اللَّمم﴿ :تفسري قوله تعاىل

الَِّذين يجتِنبونَ كَباِئر الْـِإثِْم     ﴿ : يف قوله تعاىل   )لممال( ما هو املراد بكلمة      :س
   اآلية؟ ...)٢(﴾والْفَواِحش ِإال اللَّمم ِإنَّ ربك واِسع الْمغِفرِة

 وذكروا أقواال يف    ، اختلفوا يف تفسري ذلك    - يرمحهم اهللا    - إن علماء التفسري     :ج
   : أحسنها قوالن،معناه

 كالنظرة واالستماع   ، ما يلم به اإلنسان من صغائر الذنوب       :راد به  أن امل  :أحدمها
 وهذا مروي عـن ابـن       ،لبعض ما ال جيوز من حمقرات الذنوب وصغائرها وحنو ذلك         

 واحتجوا على ذلك بقوله سبحانه يف سورة   ،عباس رضي اهللا عنهما ومجاعة من السلف      
 عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ونـدِخلْكُم مـدخلًا   ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ  ﴿ :النساء
 : وهـي  ، هي صغائر الذنوب   : املراد بالسيئات املذكورة يف هذه اآلية      : قالوا )٣(﴾كَِرميا

 فمن رمحة اهللا سبحانه أن وعـد        ،اللمم؛ ألن كل إنسان يصعب عليه التحرز من ذلك        
   املؤمنني بغفران ذلك هلم إذا اجتنبوا

                                                
 . هـ٣٠/١٠/١٤١٥ بتاريخ )٥٣٠(نشر السؤال واجلواب يف جريدة املسلمون يف العدد ) ١(
 .٣٢لنجم اآلية سورة ا) ٢(
 .٣١سورة النساء اآلية ) ٣(
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   . ومل يصروا على الصغائر،الكبائر

 ، إا املعاصي اليت فيها حد يف الدنيا؛ كالـسرقة :وأحسن ما قيل يف ثبوت الكبائر   
 أو فيها وعيد يف اآلخرة بغضب من اهللا أو لعنـة أو             ، وشرب املسكر  ، والقذف ،والزىن

لـصغائر   ومما يدل علـى غفـران ا       . وعقوق الوالدين  ، والنميمة ، والغيبة ،نار؛ كالربا 
إن اهللا  (( : قول النيب صلى اهللا عليه وسلم      :باجتناب الكبائر وعدم اإلصرار على الصغائر     

كتب على ابن آدم حظه من الزىن فهو مدرك ذلك ال حمالة فزىن العني النظـر وزنـا                  
اللسان الكالم وزنا األذن االستماع وزنا اليد البطش وزنا الرجل اخلطى والنفس تتمىن             

 ومن األدلة على وجوب احلذر من الصغائر        .))يصدق ذلك أو يكذبه   وتشتهي والفرج   
والَِّذين ِإذَا فَعلُـوا فَاِحـشةً أَو       ﴿ : قوله سبحانه  :والكبائر مجيعا وعدم اإلصرار عليها    

       ِإال اللَّـه وبالـذُّن ِفرغي نمو وِبِهموا ِلذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم  لَـمو 
يِصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ أُولَِئك جزاؤهم مغِفرةٌ ِمن ربِهم وجنات تجـِري          

اِمِلنيالْع رأَج مِنعا وِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ١(﴾ِمن(.  

ن من املعاصي مث يتوب إىل اهللا        هو ما يلم به اإلنسا     : أن املراد باللمم   :القول الثاين 
والَّـِذين ِإذَا فَعلُـوا     ﴿ : كما قال يف اآلية السابقة وهـي قولـه تعـاىل           ،من ذلك 
 وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُـم  ﴿ : وقوله سبحانه  ، اآلية )٢(﴾...فَاِحشةً
 وقول النيب صلى اهللا عليـه       ،يات الكرميات  وما جاء يف معىن ذلك من اآل       )٣(﴾تفِْلحونَ
   كل بين آدم خطاء(( :وسلم

                                                
 .١٣٦ – ١٣٥سورة آل عمران اآليتان ) ١(
 .١٣٥سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .٣١سورة النور اآلية ) ٣(
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 والتوبة النصوح ميحو اهللا ا      . وألن كل إنسان معرض للخطأ     ))وخري اخلطائني التوابون  
 والعزميـة   ، واإلقالع عنها  ، وهي املشتملة على الندم على ما وقع من املعصية         ،الذنوب

   . ورجاء مغفرته، وتعظيما له، من اهللا سبحانهالصادقة على أال يعود إليها؛ خوفا

ـ  ،ومن متام التوبة إذا كانت املعصية تتعلق حبق اآلدمـيني؛ كالـسرقة       ،بصوالغ
 أو يستحلهم   ، أن يعطيهم حقوقهم   - وحنو ذلك    ، والغيبة ، والسب ، والضرب ،والقذف

الل  ومل يتيـسر اسـتح     - الكالم يف العرض     : وهي -منها إال إذا كانت املعصية غيبة       
 وأن  ، فإنه يكفي يف ذلك أن يدعو له بظهر الغيب         ،صاحبها؛ حذرا من وقوع شر أكثر     

 وال  ، وأعماله احلسنة يف األماكن اليت اغتابـه فيهـا         ،يذكره مبا يعلم من صفاته الطيبة     
 وأسـأل اهللا أن يوفقنـا       .حاجة إىل إخباره بغيبته إذا كان خيشى الوقوع يف شر أكثر          

 وأن مين علينا مجيعا باالستقامة      ،أن حيفظنا وإياكم من كل سوء      و ،وإياكم ملا فيه رضاه   
 ، والتوبة إليه سبحانه من مجيع ما خيالف شرعه        ، والسالمة من أسباب غضبه    ،على دينه 

   .إنه جواد كرمي

   اآليات﴾...وأَما من خاف مقَام ربه﴿ :تفسري قوله تعاىل

وأَما من خاف مقَام ربِه ونهى ﴿ :ات أرجو تفسري قوله تعاىل من سورة النازع  :س
 وما هي األمور اليت تنهى النفس عـن         )١(﴾النفْس عِن الْهوى فَِإنَّ الْجنةَ ِهي الْمأْوى      

 وهل يكون عمل املرأة من هذه األمور اليت جيب ي النفس عنها يف حالة عدم                ،اهلوى
  احتياجها 

                                                
 .٤١ – ٤٠سورة النازعات اآليتان ) ١(
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  للعمل ماديا؟ 
فَأَما مـن طَغـى   ﴿ : وقبلها يقول تعاىل،ية آية عظيمة ومعناها واضح   هذه اآل  :ج

 : أي ، اآلية )١(﴾وآثَر الْحياةَ الدنيا فَِإنَّ الْجِحيم ِهي الْمأْوى وأَما من خاف مقَام ربهِ           
عاصي اليت  اها عن امل: أي،خاف القيام بني يدي اهللا؛ فلهذا ى نفسه عن هواها احملرم         

 فإن النفس قد متيل إىل الزنا واخلمـر         ، وهذا هو الذي له اجلنة والكرامة      ،واها النفس 
 فإذا وفق اهللا املـؤمن أو       ، ووى ذلك ألسباب   ، وإىل أشياء أخرى مما حرم اهللا      ،والربا

املؤمنة حملاربة هذا اهلوى وخمالفته وعدم االنصياع إليه صار هذا من أسـباب دخـول               
 وال يترتب عليه شـيء مـن   ،عمل املرأة ال بأس به إذا كان مباحا أو مشروعا   و .اجلنة

   . أو حنو ذلك مما حرم اهللا عليها، أو عصيان الزوج،املعاصي كاخللوة بالرجل األجنيب
   اآليات…فَويلٌ ِللْمصلِّني :تفسري قوله تعاىل

ين هم عن صالِتِهم سـاهونَ      فَويلٌ ِللْمصلِّني الَّذِ  ﴿ : أرجو تفسري قوله تعاىل    :س
   .)٢(﴾الَِّذين هم يراُءونَ ويمنعونَ الْماعونَ

 واهللا ، والويل إشارة إىل شـدة العـذاب  ، اآلية الكرمية املذكورة على ظاهرها    :ج
 :سبحانه يتوعد املصلني املوصوفني ذه الصفات اليت ذكرها عز وجـل وهـي قولـه       

﴿  نع مه ونَ       الَِّذيناعونَ الْمعنمياُءونَ وري مه ونَ الَِّذيناهس الِتِهمالسهو عـن    ﴾ ص 
   وليس املراد تركها؛ ألن الترك كفر أكرب وإن ، هو الغفلة عنها والتهاون بشأا:الصالة

                                                
 .٤٠ – ٣٧سورة النازعات اآليات ) ١(
 .٧ – ٤سورة املاعون اآليات ) ٢(
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   . نسأل اهللا العافية.مل جيحد وجوا يف أصح قويل العلماء

عض ما أوجب اهللا فيها كالتأخر عن أدائهـا يف           فهو التهاون بب   :أما التساهل عنها  
 أما إن تركها عمدا فإنه يكون . وهذا فيه الوعيد املذكور ،اجلماعة يف أصح قويل العلماء    

كافرا كفرا أكرب وإن مل جيحد وجوا يف أصح قويل العلماء كما تقدم؛ لقـول الـنيب             
 خرجه  )) تركها فقد كفر   العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن     (( :صلى اهللا عليه وسلم   

بني الرجـل   (( : ولقوله عليه الصالة والسالم    ، وأهل السنن بإسناد صحيح    ،اإلمام أمحد 
 فهذان احلـديثان    ، خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه     ))وبني الشرك والكفر ترك الصالة    

وما جاء مبعنامها حجة قائمة وبرهان ساطع على كفر تـارك الـصالة وإن مل جيحـد     
 أما الـسهو فيهـا      ،ن جحد وجوا فإنه يكفر بإمجاع العلماء ولو صلى         أما إ  .وجوا

 وليس فيه الوعيد املذكور؛ ألنه ليس يف مقدور اإلنـسان      ،فليس هو املراد يف هذه اآلية     
 كما دلت عليـه     ، وقد سها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة غري مرة           ،السالمة منه 

 ومن السهو ،س يقع منه السهو من باب أوىل       وهكذا غريه من النا    ،األحاديث الصحيحة 
 يريـد وجهـه     ، فالواجب أن يصلي املؤمن هللا وحده      .عنها الرياء فيها كفعل املنافقني    

 ويريد الثواب عنده سبحانه وتعاىل؛ لعلمه بأن اهللا فرض عليه الصلوات اخلمس             ،الكرمي
   .ن عقابه وحذرا م، وطلبا ملرضاته عز وجل، وتعظيما له،فيؤديها؛ إخالصا هللا

ـ ، واملاعون، أم مينعون املاعون:ومن صفات املصلني املوعودين بالويل   :  فسر بـ
   وأم مينعون الزكاة؛ ألن الزكاة قرينة ،بالزكاة
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وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الـدين حنفَـاَء           ﴿ :الصالة كما قال سبحانه   
وأَِقيموا الصالةَ وآتـوا الزكَـاةَ      ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾ةَ ويؤتوا الزكَاةَ  ويِقيموا الصال 

  اِكِعنيالر عوا مكَعاروهي اليت حيتـاج     ، إنه العارية  :وقال آخرون من أهل العلم     )٢(﴾و 
ـ  .إليها الناس ويضطرون إليها     وبالقـدر للطـبخ   ، الدلو جللـب املـاء   :وفسره قوم ب

 فينبغي للمسلم أن يكو حريصا علـى أداء مـا           .ع الزكاة أعظم وأكرب   ولكن من .وحنوه
 ألا تنفعهم وتنفعه أيـضا      ؛أوجب اهللا عليه وعلى مساعدة إخوانه عند احلاجة للعارية        

  .وال تضره

  مدى صحة قصة الغرانيق

 أن : من سـورة احلـج  )٥٢( ورد يف تفسري اجلاللني يف سبب نزول اآلية  :س
أَفَرأَيتم الالت والْعزى ومنـاةَ الثَّاِلثَـةَ       ﴿ :لسالم وهو يقرأ  الرسول عليه الصالة وا   

 وإن شـفاعتهن    ، تلك الغرانيق العلـى    : أن الشيطان ألقى على لسانه     )٣(﴾الْأُخرى
 فهل هناك ما يدل على صحة هذه القصة من أحاديث الرسول صـلى اهللا               .لترجتى

   . أفادكم اهللاعليه وسلم أم هي من اإلسرائيليات؟ أفيدونا

 ليس يف إلقاء هذه األلفاظ يف قراءته صلى اهللا عليه وسلم حـديث صـحيح                :ج
   ولكنها رويت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أحاديث ،يعتمد عليه فيما أعلم

                                                
 .٥سورة البينة اآلية ) ١(
 .٤٣سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٢٠ – ١٩سورة النجم اآليتان ) ٣(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٣٠٢ -

 ولكن إلقاء الشيطان يف ، كما نبه على ذلك احلافظ ابن كثري يف تفسري آية احلج     ،مرسلة
 ﴾أَفَرأَيتم الـالت والْعـزى    ﴿ : وسلم يف آيات النجم وهي قوله      قراءته صلى اهللا عليه   

وما أَرسلْنا ِمـن    ﴿ : وهي قوله سبحانه   ، شيء ثابت بنص اآلية يف سورة احلج       ،اآليات
ه ما يلِْقـي  قَبِلك ِمن رسوٍل وال نِبي ِإال ِإذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ ِفي أُمِنيِتِه فَينسخ اللَّ   

       ِكيمح ِليمع اللَّهاِتِه وآي اللَّه ِكمحي طَانُ ثُميى  ﴿ : فقوله سبحانه  )١(﴾الشنمِإال ِإذَا ت﴾ 
 مث إن اهللا ، يف تالوتـه :أي ﴾أَلْقَى الشيطَانُ ِفـي أُمِنيِتـهِ     ﴿ : وقوله سبحانه  ، تال :أي

 وحيكم آياته؛   ،ضح بطالنه يف آيات أخرى    سبحانه ينسخ ذلك الذي ألقاه الشيطان ويو      
ِليجعلَ ما يلِْقي الشيطَانُ ِفتنةً ِللَِّذين ِفي       ﴿ : كما قال سبحانه بعد هذا     ،ابتالء وامتحانا 

 مهِة قُلُوبالْقَاِسيو ضرم فالواجب على كل مسلم أن حيـذر مـا   . اآليات)٢(﴾قُلُوِبِهم 
 ، وأن يلزم احلق الواضح األدلـة ،لسنة أهل احلق وغريهم  يلقيه الشيطان من الشبه على أ     

 كما قال اهللا سبحانه يف أول سورة        ،وأن يفسر املشتبه باحملكم حىت ال تبقى عليه شبهة        
هو الَِّذي أَنزلَ علَيك الِْكتاب ِمنه آيات محكَمات هـن أُم الِْكتـاِب           ﴿ :آل عمران 

اتاِبهشتم رأُخاَء وِتغابِة وناَء الِْفتِتغاب هِمن هابشا تونَ مِبعتغٌ فَييز ِفي قُلُوِبِهم ا الَِّذينفَأَم 
تأِْويِلِه وما يعلَم تأِْويلَه ِإال اللَّه والراِسخونَ ِفي الِْعلِْم يقُولُونَ آمنا ِبِه كُلٌّ ِمن ِعنِد ربنا         

 ا يمابِ   وِإال أُولُو الْأَلْب وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث عائشة        )٣(﴾ذَّكَّر 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسـى اهللا            (( :رضي اهللا عنها أنه قال    

   . واهللا ويل التوفيق. متفق على صحته))فاحذروهم

                                                
 .٥٢سورة احلج اآلية ) ١(
 .٥٣سورة احلج اآلية ) ٢(
 .٧سورة آل عمران اآلية ) ٣(
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  ث؟احلدي)) ...أمرت أن أقاتل الناس(( :شرح حديث

 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        : سائل يرجو شرح هذا احلديث     :  س
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيمـوا                ((

الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم             
  .))وحسام على اهللا

 مـن  ، رواه الشيخان البخاري ومسلم يف الـصحيحني      ،ث صحيح  هذا احلدي  :ج
 : مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول         :حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      

 فإن من أتى بالشهادتني     ، وهذا على ظاهره   ، احلديث ))...أمرت أن أقاتل الناس حىت    ((
ه يعترب مسلما حـرام الـدم        وأقام الصالة وآتى الزكاة فإن     ،وهو ال يأيت ما قبل ذلك     

 كأن يـزين فيقـام   ، إال مبا يوجبه اإلسالم عليه بعد ذلك: يعين،واملال إال حبق اإلسالم  
 وإن كان ثيبا فبالرجم الـذي ينـهي         ، إن كان بكرا فباجللد والتغريب     ؛عليه حد الزنا  

ام  وهكذا بقية أمور اإلسالم يطالب ا هذا الذي أسلم وشهد هذه الشهادة وأق             ،حياته
 وهو معصوم الدم واملـال إال أن يـأيت          ، فيطالب حبقوق اإلسالم   .الصالة وآتى الزكاة  

 وهكذا قوله يف احلديث اآلخر      ، أو بشيء يوجب احلد عليه     ،بناقض من نواقض اإلسالم   
أمـرت أن أقاتـل   (( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال    ،عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     
 اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمـواهلم إال حبقهـا            الناس حىت يقولوا ال إله إال     

   .))وحسام على اهللا

 من أتى بالتوحيد واإلميان بالرسالة فقد دخـل يف          :هذا احلديث مثل ذاك احلديث    
   فيطالب ، مث يطالب حبق اإلسالم،اإلسالم
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و مـسلم    فإن أدى ما أوجب اهللا عليه فه       ،بالصالة والزكاة والصيام واحلج وغري ذلك     
 وإن امتنع عن شيء أخذ حبق اهللا فيه وأجرب وألزم حبقوق اهللا اليت أوجبها علـى                 ،حقا
   .عباده

 فإن  ،وهذا هو الواجب على مجيع من دخل يف دين اإلسالم أن يلتزم حبق اإلسالم             
   .مل يلتزم أخذ حبق اإلسالم

   من علق متيمة فقد أشرك:شرح حديث

 أرجـو شـرح هـذا       ))يمة فقد أشرك  أن من علق مت   (( : ذكر يف احلديث   :س
   .احلديث

 مسعـت   : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال       : هذا احلديث ورد باللفظ اآليت     :ج
 رواه أمحـد   ))إن الرقى والتمائم والتولة شرك    (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول      

 وهي ما تسمى عنـد بعـض        ، شيء يعلق على األوالد من العني      : والتمائم ،وأبو داود 
مـن  (( : وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ،الناس باجلوامع وباحلجب واحلروز   

   .))من تعلق متيمة فقد أشرك(( : ويف رواية))تعلق متيمة فال أمت اهللا له

 أن من علقها سيعتقد فيها      :والعلة يف كون تعليق التمائم من الشرك هي واهللا أعلم         
 ويضعف توكله على اهللا وحده، وكل       ،هللا إليها  ومييل إليها وتنصرف رغبته عن ا      ،النفع

 ويف األسباب املشروعة واملباحة ما يغين عـن         ،ذلك كاف يف إنكارها والتحذير منها     
 وتعليق . أعاذنا اهللا وإياكم من ذلك، وانصراف الرغبة عن اهللا إىل غريه شرك به        ،التمائم

دفع عنه الضرر بـذاا دون      التمائم يعترب من الشرك األصغر ما مل يعتقد معلقها بأا ت          
   . فإذا اعتقد هذا االعتقاد صار تعليقها شركا أكرب،اهللا
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  صحة حديث ليلة أسري يب رأيت نساء احلديث

 ما صحة حديث روي عن علي رضي اهللا عنه أنه دخل وفاطمـة علـى                 :س
 ليلة أسري   : فقال ، فسئل عن ذلك   ، فوجداه يبكي  ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

 : فأنكرت شأن ملا رأيت من شدة عذان       ،نساء من أميت يف عذاب شديد     يب رأيت   
   إخل احلديث؟ ..رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها

 وهو باطل ومكذوب على الـنيب       ، هذا اخلرب معروف يتداوله كثري من الناس       :ج
صلى اهللا  وهو من املوضوعات املكذوبة على النيب    ، وليس له أصل   ،صلى اهللا عليه وسلم   

 وما أكثر ما يكذبه بعض الشيعة على   ، وعلى علي وفاطمة رضي اهللا عنهما      ،عليه وسلم 
 وخيرب من حوله بأنه     ، فينبغي ملن وقع يف يده شيء من هذا أن يتلفه          .علي رضي اهللا عنه   

   . واهللا املستعان.كذب
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  وجوب بر الوالدين

وأصحابه ومـن اهتـدى    وعلى آله ، والصالة والسالم على رسول اهللا   ،احلمد هللا 
   : أما بعد،داه

 : مثل قوله عـز وجـل      ،فإن اهللا عز وجل قرن حق الوالدين حبقه يف آيات كثرية          
 : وقولـه عـز وجـل      )١(﴾واعبدوا اللَّه وال تشِركُوا ِبِه شيئًا وِبالْواِلديِن ِإحسانا       ﴿
ووصـينا  ﴿ : وقوله سبحانه )٢(﴾واِلديِن ِإحسانا وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه وِبالْ      ﴿

الِْإنسانَ ِبواِلديِه حملَته أُمه وهنا علَى وهٍن وِفصالُه ِفـي عـاميِن أَِن اشـكُر ِلـي                 
  ِصريالْم ِإلَي كياِلدِلووهذه اآليات تـدل علـى       . واآليات يف هذا املعىن كثرية     )٣(﴾و 

 واإلحسان إليهما وشكرمها على إحساما إىل الولد من حني وجـد يف      ،ب برمها وجو
 وبرمها يشمل اإلنفاق عليهمـا عنـد        .بطن أمه إىل أن استقل بنفسه وعرف مصاحله       

 وعدم رفع الـصوت     ، وخفض اجلناح هلما   ، والسمع والطاعة هلما يف املعروف     ،احلاجة
 كما قال اهللا عز وجل يف سورة   ،احلسن وخماطبتهما بالكالم الطيب واألسلوب      ،عليهما

وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانا ِإما يبلُغن ِعنـدك            ﴿ :بين إسرائيل 
ـ              * ا كَِرميـا  الِْكبر أَحدهما أَو ِكالهما فَال تقُلْ لَهما أُف وال تنهرهما وقُلْ لَهما قَولً

  واخِفض لَهما جناح الذُّلِّ ِمن الرحمِة 

                                                
 .٣٦سورة النساء اآلية ) ١(
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية ) ٢(
 .١٤سورة لقمان اآلية ) ٣(
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   )١(﴾وقُلْ ربي ارحمهما كَما ربياِني صِغريا

 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل أي العمل أفضل؟ قـال              ،ويف الصحيحني 
اجلهاد يف  (( :؟ قال  قيل مث أي   ))بر الوالدين (( : قيل مث أي؟ قال    ))الصالة على وقتها  ((

رضا اهللا يف رضا الوالـدين وسـخط اهللا يف      (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ))سبيل اهللا 
 من حديث عبد اهللا     ، واحلاكم ، وصححه ابن حبان   ، خرجه الترمذي  ))سخط الوالدين 

 واألحاديث يف وجوب برمها واإلحسان إليهمـا   .بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما      
   .كثرية جدا

 عن  ، ملا ثبت يف الصحيحني    . وذلك من أكرب الكبائر    ، هو العقوق هلما   :الربوضد  
؟ ثالثا قلنا بلى يا رسول ))أال أنبئكم بأكرب الكبائر(( :النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      

وقول الزور أال (( : وكان متكئا فجلس فقال    ))اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين   ((اهللا قال   
 عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضـي اهللا  ،يف الصحيحني أيضا و))أال وشهادة الزور 

 قيـل  ))ن الكبائر شتم الرجل والديهم(( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     ،عنهما
نعم يسب أبا الرجـل فيـسب أبـاه      (( :يا رسول اهللا وهل يسب الرجل والديه؟ قال       

 يف سب الوالـدين سـبا     فجعل صلى اهللا عليه وسلم التسبب      ))ويسب أمه فيسب أمه   
 وال  ، واإلحسان إليهمـا   ، فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية برب الوالدين        .هلما

 مع احلذر كل احلذر من عقوقهما       ،سيما عند الكرب واحلاجة إىل العطف والرب واخلدمة       
 وأن  ، واهللا املسئول أن يوفق املسلمني لكل ما فيه رضاه         .واإلساءة إليهما بقول أو عمل    

  قههم يف

                                                
 .٢٤ – ٢٣سورة اإلسراء اآليتان ) ١(
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 وأن يعيذهم مـن العقـوق       ، وصلة أرحامهم  ، وأن يعينهم على بر والديهم     ،يف الدين 
 . إنه ويل ذلك والقادر عليه، ومن كل ما يغضب اهللا ويباعد من رمحته      ،والقطيعة للرحم 

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

  بر الوالدين
 س وفقه اهللا    . ع . ن . م :األخ املكرم من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة           

 فقد وصلين سؤالك من طريق      : وبعد ، سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     .لكل خري آمني  
 وقامت والدتك ، إن والدك طلق والدتك وأنت يف سن الرضاعة       : ونصه .جريدة اجلزيرة 

 ،برعايتك أنت وإخوتك وتركت كل شيء يسعدها من أجل رعايتكم رعاية كرميـة            
وحتملت الكثري من الصعوبات وصربت على صعوبة العيش ومتطلبات احلياة من        وتعبت  

   . إىل آخره...أجل توفري متطلبات املعيشة اليومية وطلبات املدارس

 أن املرجع يف ذلك بينكما أنتم والوالـد هـو           :واجلواب عن السؤال املذكور هو    
تلتمسوا رضاه فـذلك     إال أن تسمحوا عن والدكم وتعطوه طلباته و        ،احملكمة الشرعية 

   . ألن اهللا سبحانه أوصى بالوالدين كثريا يف كتابه الكرمي؛خري لكم إذا قدرمت على ذلك

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه
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  أسئلة وأجوبة عن بر الوالدين وما ينفع امليت بعد موته
   والصلوات، واألذكار الشرعية،وزيارة القبور

 س زادها اهللا من     . م . ع . ن :من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخت          
   .العلم واإلميان وبارك هلا يف الوقت والعمل آمني

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ومجيع ما تـضمنه  ،فقد وصلين كتابك الكرمي وصلك اهللا حببل اهلدى والتوفيق   

 أنك متأملة كثريا من إكراهك   : ذكرت : أوال : وهذا جواا  ..من األسئلة كان معلوما   
   . وأا تعبت فيه كثريا،الوالدة على دخول املستشفى

 ألنك جمتهدة وتريدين هلا اخلـري       ؛ ال حرج عليك يف ذلك إن شاء اهللا        :واجلواب
 وأن  ، ونرجو لك يف ذلك عظيم األجر وجزيل املثوبة        ،والعافية وحصول أسباب الشفاء   

   .هللا ا يف دار الكرامة مع الوالد واألحبةجيمعك ا
   هل حق الوالدة أكرب من حق الوالد؟ :ثانيا

 وقد صـح  ، ال شك أن حق األم أعظم من حق األب من وجوه كثرية          :واجلواب
 يا رسول اهللا من أحق الناس حبسن        :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن سائال قال         

 : قال ))أمك(( : مث من؟ قال   : قال ))أمك(( : قال  مث من؟  : قال ))أمك(( :صحبيت؟ قال 
 : يا رسول اهللا من أبـر؟ قـال        : ويف لفظ آخر أن السائل قال      ))أبوك(( :مث من؟ قال  

 : مث من؟ قـال  : قال ))أمك(( : مث من؟ قال   : قال ))أمك(( : مث من؟ قال   : قال ))أمك((
   .))األقرب فاألقرب((أباك مث 

   مل ، يا رسول اهللا:لما صحة حديث األعرايب أنه قا :ثالثا
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   ؟ ))صل هلا(( :أجد شيئا أثوبه ألمي؟ قال

 وال يصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيمـا  ، هذا احلديث ال أصل له :واجلواب
 وال يشرع ألحد أن يصلي عن أحد يف أصح قويل العلماء إال ركعيت الطواف يف                ،نعلم

والتسبيح والتهليل للغـري تركـه     وهكذا القراءة للغري     ،حق من حج أو اعتمر عن غريه      
 وإمنا يصلي اإلنسان ويقرأ ويسبح ويهلل ويذكر اهللا بـأنواع           ، لعدم الدليل عليه   ؛أوىل

 أما األموات من املـسلمني الوالـدة وغريهـا          .لنفسه  الذكر من أجل طلب الثواب    
 ،لعمل وقبول ا، ومضاعفة األجر، الدعاء هلم باملغفرة والرمحة والعتق من النار     :فاملشروع

 وحمـل   ، وحنو ذلك من الدعوات الطيبة يف الصالة وغريهـا         ،ورفع الدرجات يف اجلنة   
 سواء كانت الصالة فريضة     ، ويف آخر التحيات قبل السالم     ، السجود :الدعاء يف الصالة  

فأما الركوع فعظموا فيـه الـرب وأمـا     (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛أو نافلة 
 ، خرجه مـسلم يف صـحيحه      ))ء فقمن أن يستجاب لكم    السجود فاجتهدوا يف الدعا   

 أن النيب صلى اهللا عليـه       ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه      ،وروى أيضا مسلم يف صحيحه    
  .))أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء(( :وسلم قال

مث (( :وملا علم النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه التحيات يف آخر الصالة قـال             
مث (( : ويف لفظ آخر قال عليه الصالة والـسالم        ))ليتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو     

   . متفق على صحته))يتخري من املسألة ما شاء

 :وكان صلى اهللا عليه وسلم يكرر الدعاء بني السجدتني بطلب املغفـرة ويقـول        
لصالة والسالم  وكان عليه ا   ))اللهم اغفر يل وارمحين واهدين واجربين وارزقين وعافين       ((

   اللهم اغفر يل ذنيب كله(( :يقول يف سجوده
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 ويـشرع أيـضا     . خرجه مسلم يف صحيحه    ))دقه وجله وأوله وآخره وعالنيته وسره     
 يـا   : ملا ثبت يف احلديث الصحيح أن رجال قـال         ؛ الوالدة وغريها  ،الصدقة عن امليت  

 أفلها أجـر    ،دقت وأظنها لو تكلمت تص    ، إن أمي افتلتت نفسها ومل توص      ،رسول اهللا 
 وهـو انتفـاع     ، وهذا أمر جممع عليه بني أهل العلم       ))نعم(( :إن تصدقت عنها؟ قال   

 وبأداء ما عليه من ، وهكذا ينتفع امليت باحلج عنه والعمرة    ،األموات بالدعاء والصدقات  
  . والصالة عليه صالة امليت، والعتق عنه، وبقضاء الدين عنه،الصوم

 بل يزورهـا    ، ال يوم اجلمعة وال غريها     ، وقت خمصوص  أما زيارة القبور فليس هلا    
 وأما ختصيص بعض    ، ويف أي ساعة من ليل أو ار       ،الرجال مىت تيسر ذلك يف أي يوم      

 وأمـا حتميلـك   ،الناس الزيارة بيوم اجلمعة فال أصل له فيما نعلم من الشرع املطهـر            
 ويكفـي   ، تركه :ي واألحسن عند  ،إخوانك نقل السالم على الوالدة فال أعلم له أصال        

 وال مانع من احلج هلـا       ، كما تقدم بيان ذلك    ،منك الدعاء هلا والصدقة عنها مبا تيسر      
 وإذا كنت يف مكـة      ، توكيل غريك يف ذلك    مع ومها منك أفضل إن شاء اهللا        ،والعمرة

 ألن ؛كفى اإلحرام بالعمرة من احلل كالتنعيم واجلعرانة وال حاجة إىل الذهاب للميقات           
 وهو أقرب احلـل إىل  ،اهللا عليه وسلم أمر عائشة أن حترم بالعمرة من التنعيم  النيب صلى   

 وطلبا ملغفرته فقد ورد ، تقربا إىل اهللا سبحانه؛ أما قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة      .مكة
 ومهـا   ، وكان ابن عمر وأبو سعيد رضـي اهللا عنـهم          ،يف ذلك أحاديث فيها ضعف    

 فمن فعل ذلك فال   ،ظان على قراءا يوم اجلمعة    أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم حياف      
   ولكن األفضل عدم تثويبها ،بأس
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   . لعدم الدليل على تثويب القراءة للغري كما تقدم؛لغريك

وأما األوراد الشرعية من األذكار والدعوات الواردة عن النيب صـلى اهللا عليـه              
 وذلـك   ، وصالة العصر  وسلم، فاألفضل أن يؤتى ا يف طريف النهار بعد صالة الفجر          

 أما قراءة القرآن فوقتها     ، ألا عبادة مؤقتة تفوت بفوات وقتها      ؛أفضل من قراءة القرآن   
 ، ألا كلها نافلة؛ ومن اشتغل بقراءة القرآن يف طريف النهار وترك الورد فال بأس       ،واسع

راءة  وال حرج على احلائض والنفساء يف أصح قويل العلماء يف ق           ،واألمر يف ذلك واسع   
 أما اجلنب فال يقرأ شيئا من القرآن       ، سواء كان يف الورد أو غريه      ،القرآن عن ظهر قلب   

 ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ال حيجزه شيء عن القرآن إال اجلنابة              .حىت يغتسل 
 وال جيوز أيضا للمحدث حدثا      ،أما مس املصحف فال جيوز للحائض والنفساء واجلنب       

 ألحاديث وردت يف ذلك عن النيب       ؛ حىت يتوضأ الوضوء الشرعي    أصغر كالريح والنوم  
 وهكذا  ، لعدم الدليل عليه   . أما تثويب الورد للغري فاألفضل تركه      ،صلى اهللا عليه وسلم   

 ألنه مل يرد عـن الـنيب   ؛ كما تقدم بيان ذلك   ،تثويب قراءة القرآن للغري األفضل تركه     
 ما يدل على تثويب - فيما نعلم-عنهمصلى اهللا عليه وسلم وال عن الصحابة رضي اهللا         

 كما تقدم أيضا الكالم     ، أما الدعاء والصدقات فأمرمها واسع     ،القرآن أو األذكار للغري   
   .يف ذلك

 كم أجعل ، يا رسول اهللا:أما حديث أيب بن كعب رضي اهللا عنه الذي فيه أنه قال    
ته فقـد    وعلى فرض صح   ، فهو حديث يف إسناده ضعف     ، إىل آخره  ..لك من صاليت؟  

 ألن ؛ الدعاء :ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وغريه من أهل العلم أن املراد بذلك             
 فسأل النيب صـلى اهللا      ، كان أيب قد خصص وقتا للدعاء      : قالوا ، صالة :الدعاء يسمى 
   كم جيعل :عليه وسلم
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ة  أجعل دعائي كله صـال     : املعىن ، أجعل لك صاليت كلها    : إىل أن قال   ...له من ذلك؟  
   . واهللا سبحانه وتعاىل أعلم، يف ذلك الوقت الذي خصصه للدعاء: يعين،عليك

 ويكفينـا   ، أن ال يتكلف يف تفسريه     :وما دام احلديث ليس صحيح اإلسناد فينبغي      
أن نعلم أن اهللا سبحانه شرع لنا الصالة والسالم على رسوله حممد صـلى اهللا عليـه                 

ومالِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي يا أَيها الَِّذين آمنوا        ِإنَّ اللَّه   ﴿ :وسلم، كما قال عز وجل    
   )١(﴾صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسِليما

وجاءت األحاديث الكثرية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم دالة علـى مـشروعية              
واحـدة   وأن من صلى عليه      - عليه الصالة والسالم   -اإلكثار من الصالة والسالم عليه    

 فهذا كله يكفي يف بيان شرعية اإلكثار من الصالة والـسالم            ،صلى اهللا عليه ا عشرا    
 ويف آخـر    ، وبعد األذان  ،عليه يف سائر األوقات من الليل والنهار خصوصا أمام الدعاء         

   . وكلما مر ذكره صلى اهللا عليه وسلم،الصالة قبل السالم

رة جاء يوم القيامة ومعه نور لـو        من صلى علي يوم اجلمعة مائة م      ( :وأما حديث 
 وأمـا   . بل هو من كذب الكذابني     ، فال نعلم له أصال    )قسم بني اخللق كلهم لوسعهم    

 فقد جاء يف األحاديث الصحيحة عنـه        :كيفية الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم       
:  اللهم صل وسلم على رسول اهللا أو       : وأقل ذلك أن يقول    ،صلى اهللا عليه وسلم بياا    

 اللهم صل وسلم على سيدنا حممـد  : أو،اللهم صل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه 
 ومن ذلك قوله صلى اهللا      ، وحنو ذلك  ، صلى اهللا عليك يا رسول اهللا      : أو ،وآله وصحبه 

قولوا اللهم صل على حممد وعلـى       (( :لقا ،عليه وسلم ملا سئل عن كيفية الصالة عليه       
   آل حممد كما

                                                
 .٥٦ألحزاب اآلية سورة ا) ١(
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يم وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم            صليت على آل إبراه   
قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل     (( :خر قال آ ويف لفظ    ))يف العاملني إنك محيد جميد    

صلى   ويف لفظ عنه   ))حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد          
 ))والسالم كمـا علمـتم  (( :صالة قالاهللا عليه وسلم أنه قال هلم ملا أخربهم بكيفية ال       

السالم عليك أيها النيب ورمحة     (( :يشري بذلك إىل ما علمهم إياه يف التحيات وهو قوله         
قولوا اللهم صل   (( : أنه قال هلم   : ويف لفظ آخر عنه صلى اهللا عليه وسلم        ))اهللا وبركاته 

مد وعلـى  على حممد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على حم     
   .))أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد

وهذه الكيفيات املذكورة هي أصح ما ورد عنه عليه الصالة والسالم يف كيفيـة              
 عليـه   - وهي كافية عما أحدثه الناس من أنواع الصالة والسالم عليـه           ،الصالة عليه 

من صلى علي يف يوم مائـة       ( : وأما حديث  . وهي أفضل مما أحدثوا    -الصالة والسالم 
 فال نعلـم لـه      )مرة قضى اهللا له مائة حاجة سبعون منها آلخرته وثالثون منها لدنياه           

 أما تثويب الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسـلم           . بل هو من كذب الكذابني     ،أصال
 وأما عرض األعمال علـى  . واألفضل تركه،للغري فال أعلم له أصال عن السلف الصاحل      

 وذلك ملـا    ، سبحانه يف يوم اإلثنني واخلميس فذلك ثابت عنه عليه الصالة والسالم           اهللا
إما يومان تعرض   (( :سئل صلى اهللا عليه وسلم عن صومه يومي اإلثنني واخلميس قال          

 وصومهما أفـضل مـن   )) فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم،فيهما األعمال على اهللا   
   منهي عنه إال إذا صام معه  بل صوم يوم اجلمعة وحده،صوم اجلمعة
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 كما  ، فهو مشروع يف الصالة يف الفريضة والنافلة       : وأما الدعاء  .يوما قبله أو يوما بعده    
 ويستحب للداعي أن يسأل ربـه حاجاتـه         ، ويف كل وقت   ،أنه مشروع يف خارجها   

 : واألفضل ، ويشرع ذلك يف الصالة وخارجها     ، حاجات الدنيا وحاجات اآلخرة    ،كلها
 ألحاديث صحيحة وردت يف ؛ ويف آخر الصالة قبل السالم،ذلك يف السجود  أن يكون   

 ، واملشروع العناية بالدعاء املتعلق باآلخرة أكثـر       ،ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 وأما الصلوات  .وهكذا الدعوات الواردة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أفضل من غريها           

 ، وركعتـان بعـدها    ،ت قبل الظهر بتسليمتني    أربع ركعا  :املشروعة مع الفرائض فهي   
 فهذه اثنتـا    ، وركعتان قبل صالة الصبح    ، وركعتان بعد العشاء   ،وركعتان بعد املغرب  

 وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيـافظ         ،عشرة ركعة يف ست تسليمات كلها نوافل      
من (( : وقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         ، الرواتب : وتسمى ،عليها يف احلضر  

 خرجه مسلم يف    ))صلى اثنيت عشرة ركعة يف يومه وليلته تطوعا بين له ا بيتا يف اجلنة             
 ، وثنتني بعـدها ،أربعا قبل الظهر (( : وزاد ، ورواه الترمذي رمحه اهللا يف سننه      ،صحيحه

 وإن )) وثنتني بعد صالة العشاء، وثنتني قبل صـالة الـصبح   ،وثنتني بعد صالة املغرب   
 ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم  .لظهر وأربعا قبلها كان أفضل    صلى أربعا بعد ا   

من حافظ علـى    (( : أنه صلى اهللا عليه وسلم قال      ،من حديث أم حبيبة رضي اهللا عنها      
 ، وأبـو داود   ، خرجه أمحـد   ))أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه اهللا تعاىل على النار         

 أما يف السفر    ،ذا كان اإلنسان يف احلضر     وهذا كله إ   ، وابن ماجة  ، والنسائي ،والترمذي
 وحيـافظ   ،فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يترك سنة الظهر وسنة املغرب وسنة العشاء            

   وكان عليه الصالة والسالم ،على سنة الفجر والوتر
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 ، ورمبا أوتـر خبمـس  ، فرمبا أوتر بثالث،يف السفر واحلضر يتهجد بالليل ويتنوع وتره      
 وهو األكثر من فعله عليه      ، ورمبا أوتر بإحدى عشرة    ، ورمبا أوتر بتسع   ،ورمبا أوتر بسبع  
 ومل حيفظ عنه عليه الصالة والسالم أكثر من        ، ورمبا أوتر بثالث عشرة    ،الصالة والسالم 
 وكان  ، ولكن عليه الصالة والسالم مل ينه عن الزيادة على ثالث عشرة           ،ذلك فيما نعلم  

 الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى         صالة(( :يرغب يف صالة الليل ويقول    
  .))ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

 ، فدل ذلك على أنه ال حرج يف الزيادة على ثالث عشرة يف رمضان ويف غـريه               
 وكان عليه الصالة والسالم يطمئن ،فمن صلى عشرين ركعة أو أكثر من ذلك فال بأس    

 وكان عليه الصالة والسالم رمبا أوتر       ،عجل ويرتل القراءة وال ي    ،يف صالته وخيشع فيها   
 : وقالت عائشة رضي اهللا عنها   ، ورمبا أوتر يف آخره    ، ورمبا أوتر يف وسطه    ،يف أول الليل  

 أما من خاف أن ال يقوم       ، وهذا يف حق من تيسر له ذلك       ،إنه استقر وتره يف آخر الليل     
لى اهللا عليه وسلم أبـا       وقد أوصى النيب ص    ، فاألفضل أن يوتر يف أول الليل      ،آخر الليل 

 كما أوصامها بصالة الضحى وصيام ثالثـة        ،هريرة وأبا الدرداء أن يوترا يف أول الليل       
من خاف أن ال يقوم يف      (( : وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ،أيام من كل شهر   

آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم يف آخر الليل فليوتر آخره فإن صـالة الليـل        
   . خرجه مسلم يف صحيحه))ودة وذلك أفضلمشه

 وأن  ،وأسأل اهللا أن مينحنا وإياك وسائر املسلمني الفقه يف الدين والثبـات عليـه             
    إنه جواد كرمي،، وأن يتوفانا مجيعا على اإلسالم،يصلح قلوبنا وأعمالنا

 والـسالم علـيكم ورمحـة اهللا      . وآله وصحبه  ،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد     
   .وبركاته
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  ةتركت الدراسة ووالدا غري راضي

   هل أكون آمثة؟ ، امرأة تقول تركت الدراسة ووالديت غري راضية:س

 والواجب على املسلم واملسلمة الـتعلم  ، الدارسة فيها خري عظيم وفائدة كبرية :ج
   . ألنه جيب على املسلم أن يتفقه يف دينه ويتعلم ما ال يسعه جهله.والتفقه يف الدين

من يرد  (( : كما قال عليه الصالة والسالم     ، التفقه يف الدين   :سباب السعادة ومن أ 
 والتفقه  ، التفقه يف دين اهللا    : فمن عالمات اخلري والسعادة    ))اهللا به خريا يفقهه يف الدين     

 يقول  ، فيعبد اهللا على بصرية    ،يف الشريعة حىت يعرف املسلم ما جيب عليه وما حيرم عليه          
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل           (( :سلمالنيب صلى اهللا عليه و    

  .))اجلنة

فالواجب عليك التعلم والتفقه يف الدين إذا تيسر ذلك يف مدارس إسالمية طيبـة              
 وإذا أكدت عليك أمك فهذا مما يوجب عليك مزيد العناية واحلرص على التفقه              ،أمينة

 فال ينبغـي    ، اخلري واملصلحة العاجلة واآلجلة     ألن طاعة الوالدين مما يزيد لك      ؛يف الدين 
 أو فيها أمـور أخـرى       ، إال أن تكون املدرسة فيها اختالط      ،منك أن تعصيها يف ذلك    

 ولو مل ترض أمـك أو  ، فالواجب عليك واحلال ما ذكر ترك الدراسة      ،تضرك يف دينك  
وقال صـلى    ))إمنا الطاعة يف املعروف   (( : ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال       ؛أبوك

   .))ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق(( :اهللا عليه وسلم

   . وآله وصحبه أمجعني، وصلى اهللا على حممد،وفق اهللا اجلميع
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  كراهة فتاة ألمها بسبب عيشها مع والدها بعد طالق أمها

 وهذه الفتاة عاشت    ، واألم ال تعرف ذلك    ، فتاة تكره أمها كراهة شديدة     :س 
 ،ع والدها ومل ترها إال يف الكرب بسبب طالق األم لظروف عائليـة            بعيدة عن أمها م   

 إن ميل القلوب ال     : فقالوا ،مع العلم أا تقدم ألمها اهلدايا وقد سألت بعض العلماء         
  حياسب عليه الرب فما رأيكم؟ 

 ، ال ريب أن القلوب بيد اهللا عز وجل يصرفها كيف يشاء سـبحانه وتعـاىل       :ج
 فإذا كانـت الوالـدة ذات   ، لكن هلما أسباب،ن بيد اهللا عز وجل  فاحملبة والكراهة أمرا  

   .عطف على البنت وعناية بشئوا فإن هذا من أسباب احملبة

 أو  ،وإذا كانت الوالدة ليست كذلك عندها إعراض عن البنت وعدم اكتراث ا           
 فإن هذا قد يسبب شـيئا مـن الكراهـة    - كما هو حال السائلة-طالت غيبتها عنها 

 وأن حترص على صلة أمها      ، والواجب على الفتاة املذكورة تقوى اهللا يف ذلك        .وةواجلف
 وأن تسأل را بأن يـشرح       ، والكالم الطيب معها يف مجيع األحوال      ،واإلحسان إليها 

 فإن مل تستطع ذلك فاألمر بيـد اهللا وال          ، فإن حق الوالدة عظيم    ،صدرها حملبة والدا  
 ،اللهم يا مقلب القلوب(( :لنيب صلى اهللا عليه وسلم   وهلذا كان من دعاء ا     .يضرها ذلك 

فالقلوب بيد  ))  صرف قليب على طاعتك    ، ويا مصرف القلوب   ،ثبت قلوبنا على دينك   
 فالواجب أن تضرع البنت املذكورة إىل       . وهو يقلبها كيف يشاء سبحانه     ،اهللا عز وجل  
   وتسأله أن ،اهللا سبحانه
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 وعليها أن تفعل ما تستطيع مـن  . كما شرع اهللايشرح صدرها حملبة أمها والقيام حبقها  
 فإذا صدقت يف ذلك هيأ اهللا هلا كـل          ، وغري ذلك من أنواع الرب     ،الرب والصلة واهلدايا  

ال يكَلِّـف  ﴿ : ويقول سبحانه)١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ : يقول اهللا عز وجل    ،خري
  .)٢(﴾اللَّه نفْسا ِإال وسعها

                                                
 .١٦سورة التغابن اآلية ) ١(
 .٢٨٦سورة البقرة اآلية ) ٢(
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  حسينيات الرافضة والذبائح اليت تذبح ذه املناسبةحكم 
 . أ . حممـد  :من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم املـستفيت             

   وفقه اهللا ملا فيه رضاه وزاده من العلم واإلميان آمني .الكويت

  فقد وصلين كتابكم الكرمي وصلكم اهللا      : أما بعد  ،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
 ما حكم حسينيات    : األول . وما تضمنه من السؤالني كان معلوما      ،حببل اهلدى والتوفيق  

الرافضة وما حيصل فيها من لطم ومخش للخدود ونوح وشق للجيوب وضرب يـصل              
  أحيانا بالسالسل مع االستغاثة باألموات وآل البيت الكرام؟ 

 وال  ، املشاركة فيه   وال جتوز  ، جيب تركه  ، هذا منكر شنيع وبدعة منكرة     :واجلواب
 ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي         ؛جيوز األكل مما يقدم فيه من الطعام      

مـن  (( : وقد قال عليه الصالة والـسالم      ،اهللا عنهم من أهل البيت وغريهم مل يفعلوه       
 وقـال عليـه الـصالة      ، متفق على صحته   ))أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد        

 وعلقه  ، أخرجه مسلم يف صحيحه    ))مل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد      من ع (( :والسالم
   .البخاري رمحه اهللا يف صحيحه جازما به

   .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

 ؛أما االستغاثة باألموات وأهل البيت فذلك من الشرك األكرب بإمجاع أهل العلـم            
آخر ال برهانَ لَه ِبِه فَِإنما ِحسابه ِعند ربِه   ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها      ﴿ :لقول اهللا سبحانه  

   وقال عز )١(﴾ِإنه ال يفِْلح الْكَاِفرونَ

                                                
 .١١٧سورة املؤمنون اآلية )١(
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ومن أَضلُّ  ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعوا مع اللَِّه أَحدا       ﴿ :وجل
       نوِن اللَِّه مد و ِمنعدي نغَاِفلُونَ     ِمم اِئِهمعد نع مهِة وامِم الِْقيوِإلَى ي لَه ِجيبتسال ي

        كَاِفِرين ِتِهمادوا ِبِعبكَاناًء ودأَع موا لَهكَان اسالن ِشرِإذَا حوقـال سـبحانه    )٢(﴾و : 
﴿        سِل وِفي اللَّي ارهالن وِلجياِر وهلَ ِفي الناللَّي وِلجـِري      يجكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخ

        ِلكُـونَ ِمـنما يوِنِه مد ونَ ِمنعدت الَِّذينو لْكالْم لَه كُمبر اللَّه ى ذَِلكُممسٍل مِلأَج
           يو وا لَكُمابجتا اسوا مِمعس لَوو اَءكُمعوا دعمسال ي موهعدـِة   ِقطِْمٍري ِإنْ تامالِْقي مو

   . واآليات يف هذا املعىن كثرية)٣(﴾يكْفُرونَ ِبِشرِككُم وال ينبئُك ِمثْلُ خِبٍري

 أخرجه أهل السنن األربع     ))الدعاء هو العبادة  (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضـي      ، وروى مسلم يف صحيحه    ،بإسناد صحيح 

 فالواجب على مجيع    .)لعن من ذبح لغري اهللا    ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه         ،هللا عنه ا
 ودعائهم  ، واحلذر من االستغاثة بغري اهللا     ،الشيعة وعلى غريهم إخالص العبادة هللا وحده      

   . سواء كانوا من أهل البيت أو غريهم،من األموات والغائبني

تغاثة ا من األصنام واألشجار والنجوم  كما جيب احلذر من دعاء اجلمادات واالس      
 وقد أمجع العلماء من أهل السنة واجلماعة من         . ملا ذكرنا من األدلة الشرعية     ؛وغري ذلك 

   .الصحابة وغريهم على ذلك

  

                                                
 .١٨سورة اجلن اآلية ) ١(
 .٦ – ٥سورة األحقاف اآليتان ) ٢(
 .١٤ – ١٣سورة فاطر اآليتان ) ٣(
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 ما حكم الذبائح اليت تذبح يف ذلك املكان ذه املناسبة؟ وكذلك ما حكم              :الثاين
   وعلى العامة من الناس؟ ما يوزع من هذه املشروبات يف الطرقات

 ، أنه بدعة منكرة   : وهو ، هو اجلواب عن السؤال األول     ،واجلواب عن هذا السؤال   
 ، وال الشرب من هذه املشروبات     ، وال األكل من هذه الذبائح     ،وال جتوز املشاركة فيه   

 لقـول اهللا    .وإن كان الذابح ذحبها لغري اهللا من أهل البيت أو غريهم فذلك شرك أكرب             
ال شِريك لَه   * قُلْ ِإنَّ صالِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمني          ﴿ :سبحانه

    ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكلِّ     ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾وفَـص ثَرالْكَو اكنطَيا أَعِإن
 رحانو كبونـسأل اهللا أن يوفقنـا       . هذا املعىن كثرية    واآليات واألحاديث يف   )٢(﴾ِلر 

 وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا      ،وإياكم وسائر إخواننا املسلمني لكل ما حيبه ويرضاه       
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. إنه قريب جميب،من مضالت الفنت

  

                                                
 .١٦٣ – ١٦٢سورة األنعام اآليتان ) ١(
 .٢ – ١سورة الكوثر اآليتان ) ٢(
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   فيها أو ليبىن عليها مساجدىحكم تتبع آثار األنبياء ليصل

اليت صلى ا الرسول عليه الصالة والسالم هل من األفضل بناء            األماكن   :س
   أو عمل حدائق عامة ا؟ ، أم بقاؤها كما هي،مساجد عليها

 ألن ذلك . ال جيوز للمسلم تتبع آثار األنبياء ليصلي فيها أو ليبين عليها مساجد   :ج
إمنـا   (:ل وهلذا كان عمر رضي اهللا عنه ينهى الناس عن ذلك ويقو           .من وسائل الشرك  

 وقطع رضي اهللا عنه الـشجرة الـيت يف          ،)هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم      
 ملا رأى بعض الناس يذهبون إليهـا        .احلديبية اليت بويع النيب صلى اهللا عليه وسلم حتتها        

 وكان رضي اهللا عنه     ، وحتذيرا لألمة من البدع    ، حسما لوسائل الشرك   ؛ويصلون حتتها 
 فجزاه اهللا عن ، حريصا على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه       ،وسريتهحكيما يف أعماله    

 وهلذا مل ينب الصحابة رضي اهللا عنهم على آثاره صلى اهللا عليه وسـلم            ؛أمة حممد خريا  
 ويـسبب   ، لعلمهم بأن ذلك خيالف شـريعته      ؛يف طريق مكة وتبوك وغريمها مساجد     

لرسول منها عليه الصالة والسالم      وألنه من البدع اليت حذر ا      ،الوقوع يف الشرك األكرب   
 متفق عليه ))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (( :بقوله صلى اهللا عليه وسلم    

من عمل عمال ليس    (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،من حديث عائشة رضي اهللا عنها     
 وكان عليه الصالة والـسالم يقـول يف         ، رواه مسلم يف صحيحه    ))عليه أمرنا فهو رد   

أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليـه               (( :خطبه
 واألحاديث  . خرجه مسلم يف صحيحه    ))وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة      

   .يف هذا املعىن كثرية

   .واهللا املستعان وال حول وال قوة إال باهللا
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س لالستشفاء حكم ذبح الذبائح عند اآلبار اليت يقصدها النا
  ا

 بئر سليمان بـن     : توجد يف جنوب األردن املياه املعدنية واليت يطلق عليها         :س
 وحيضرون معهم الذبائح لذحبها حـال       ، فيقصدها الناس لالستحمام والشفاء    ،داود

   فما حكم ذبح مثل هذه الذبائح؟ ،وصوهلا

 ألن اهللا ؛ بـذلك  ينتفع به لبعض األمراض فال بأس، إذا كان املاء جمربا معلوما     :ج
 فإذا عرف ذلك بالتجارب أن هـذا املـاء          ،جعل يف بعض املياه فائدة لبعض األمراض      

 أما الذبائح،   . فال بأس بذلك   ، كالروماتيزم أو غريه   ،ينتفع به من كان به أمراض معينة      
 وما يقع هلم من     ، فإن كانت تذبح من أجل حاجتهم وأكلهم وحنو ذلك         :ففيها تفصيل 

 وإن كانت تذبح ألي شيء آخر كالتقرب إىل املـاء أو إىل             ،بذلكضيوف، فال بأس    
 ألن اهللا سبحانه    ؛ فهذا ال جيوز   ، أو لشيء من االعتقادات الفاسدة     ،اجلن أو إىل األنبياء   

قُلْ ِإنَّ صالِتي ونـسِكي ومحيـاي       ﴿ :يقول خماطبا نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم       
ِإنا أَعطَيناك الْكَـوثَر    ﴿ : ويقول عز وجل   )١(﴾لَِمني ال شِريك لَه   ومماِتي ِللَِّه رب الْعا   
  رحانو كبلِّ ِلروهكذا سـائر    ، والنسك له وحده   ، فالذبح هللا سبحانه وتعاىل    )٢(﴾فَص 

 : لقول اهللا عـز وجـل      ؛ ال جيوز صرف شيء منها لغري اهللا       ،العبادات كلها هللا وحده   
   )٣(﴾ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاَءوما أُِمروا ِإال ﴿

                                                
 .١٦٣ – ١٦٢ سورة األنعام اآليتان )١(
 .٢ – ١سورة الكوثر اآليتان ) ٢(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٣(
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 وملا تقدم من )١(﴾فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَه الدين أَال ِللَِّه الدين الْخاِلص    ﴿ :وقوله سبحانه 
لعن اهللا من ذبح لغري     (( : ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ، وما جاء يف معناها    ،اآليات
 فليس للمرء أن يذبح     . من حديث علي رضي اهللا عنه      ، خرجه مسلم يف صحيحه    ))اهللا

 أو ألي   ، أو النيب الفالين   ، أو املاء الفالين   ، أو الكوكب الفالين   ،للجن أو النجم الفالين   
 وسـائر   ، بل التقرب كله هللا سبحانه وتعاىل بالذبائح والصلوات        ، أو لألصنام  ،شخص
 وملا سبق من قوله جـل     )٢(﴾ِإياك نعبد وِإياك نستِعني   ﴿ : لقول اهللا عز وجل    ؛العبادات
فَاعبِد اللَّه  ﴿ : الدين وقوله تعاىل   )٣(﴾وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه      ﴿ :وعال

اِلصالْخ ينأَال ِللَِّه الد ينالد ا لَهِلصخوغريها من اآليات)٤(﴾م .   

 ملا ذكرنا   ؛ فيجب إخالصه هللا وحده    ، وأفضل القربات  ،الذبح من أهم العبادات   و
   ))لعن اهللا من ذبح لغري اهللا(( : وملا سبق من قوله صلى اهللا عليه وسلم،من اآليات

                                                
 .٣ – ٢سورة الزمر اآليتان ) ١(
 .٥سورة الفاحتة اآلية ) ٢(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٣(
 .٣ – ٢سورة الزمر اآليتان ) ٤(
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  )١(دفن املوتى يف املساجد إحدى وسائل الشرك
ن اهتـدى    وعلى آله وم   ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ، واحلمد هللا  ،بسم اهللا 

   : أما بعد،داه

 هـ فألفيتها قد    ١٤١٥ / ٤ / ١٧فقد اطلعت على صحيفة اخلرطوم الصادرة يف        
نشر فيها بيان بدفن السيد حممد احلسن اإلدريسي جبوار أبيه يف مـسجدهم مبدينـة أم          

   . إخل...درمان

  وبيان إنكار املنكر رأيت التنبيـه علـى أن     ،وملا أوجب اهللا من النصح للمسلمني     
 ومـن أعمـال اليهـود       ، بل هو من وسائل الـشرك      ،الدفن يف املساجد أمر ال جيوز     
 كمـا يف    ، ولعنهم رسوله صـلى اهللا عليـه وسـلم         ،والنصارى اليت ذمهم اهللا عليها    

لعـن  (( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ،الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها     
 عن جندب بن    ، ويف صحيح مسلم   ))هم مساجد اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائ     

أال وإن من كـان قـبلكم كـانوا     (( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ،عبد اهللا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم عن    

 -مكـان  فالواجب على املـسلمني يف كـل     .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية    .))ذلك
 وأن يدفنوا موتاهم خـارج  ، وأن حيذروا ما ى عنه     ، أن يتقوا اهللا   -حكومات وشعوبا 

 كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم يدفنون املوتى              ،املساجد
 وأما وجود قرب النيب صلى اهللا عليـه وسـلم    .خارج املساجد وهكذا أتباعهم بإحسان    

  ضي اهللا عنهما وصاحبيه أيب بكر وعمر ر

                                                
 . هـ١٥/٦/١٤١٥ بتاريخ )٨٠٨٦(نشرت يف جريدة اجلزيرة يف العدد ) ١(
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   .يف مسجده صلى اهللا عليه وسلم فليس به حجة على دفن املوتى يف املساجد

 مث دفـن    - يف بيت عائشة رضي اهللا عنها      -ألنه صلى اهللا عليه وسلم دفن يف بيته       
 فلما وسع الوليد بن عبد امللك املسجد أدخل احلجرة فيه على رأس املائة              ،صاحباه معه 

 ولكنه رأى أن ذلك ال مينـع مـن          ، أنكر عليه ذلك أهل العلم      وقد ،األوىل من اهلجرة  
   . وأن األمر واضح ال يشتبه،التوسعة

وبذلك يتضح لكل مسلم أنه صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه رضي اهللا عنـهما مل               
 وإدخاهلم فيه بسبب التوسعة ليس حبجة علـى جـواز الـدفن يف              ،يدفنوا يف املسجد  

   .املساجد

 وألن عمل الوليـد  ، وإمنا هم يف بيته عليه الصالة والسالم،سجدألم ليسوا يف امل  
 ويف إمجاع سلف األمة     ، وإمنا احلجة يف الكتاب والسنة     ،ال يصلح حجة ألحد يف ذلك     

   . وجعلنا من أتباعهم بإحسان،رضي اهللا عنهم

   . هـ١٤١٥ / ٥ / ١٤وللنصح وبراءة الذمة جرى حتريره يف 

 وأتبـاعهم   ، وآله وصـحبه   ، وسلم على نبينا حممد     وصلى اهللا  .واهللا ويل التوفيق  
   .بإحسان
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  تنبيه حول االحتفال باملناسبات اإلسالمية

 وعلى آله وأصحابه ومن ، والصالة والسالم على رسول اهللا    ، واحلمد هللا  ، بسم اهللا 
   : أما بعد،اهتدى داه

املدينـة   فريد بن عبد احلفيظ مياجان يف صحيفة         :فقد اطلعت على ما كتبه األخ     
 هـ يؤيد بذلك ما كتبه عبد اهللا أبو السمح من حتبيـذ         ١٤١٥ / ٢ / ١٥الصادرة يف   

   .االحتفال باملناسبات اإلسالمية

 وعمـال   ، نصحا هللا ولعباده   ؛فرأيت أن من الواجب التنبيه على غلطهما يف ذلك        
ـ  * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خِسر     * والْعصِر  ﴿ :بقوله عز وجل   ِذين آمنـوا وعِملُـوا     ِإال الَّ

الدين (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم  )١(﴾الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ    
هللا ولكتابـه  (( : قيل ملن يا رسول اهللا؟ قـال   ))النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة    

انه القول عليه بغري علم وحذر  وقد حرم اهللا سبح   .))ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم   
قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن ﴿ : كما يف قوله سبحانه    ،منه عباده 

ا علَـى   والِْإثْم والْبغي ِبغيِر الْحق وأَنْ تشِركُوا ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُو             
وال تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإنَّ الـسمع          ﴿ : وقوله عز وجل   )٢(﴾اللَِّه ما ال تعلَمونَ   

   )٣(﴾والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَِئك كَانَ عنه مسئُولًا

وال شك أن الدعوة إىل إقامة االحتفاالت اإلسالمية اليت مل حيتفل ا النيب صـلى               
   ،اهللا عليه وسلم وال أصحابه رضي اهللا عنهم من البدع احملدثة يف الدين

                                                
 .سورة العصر كاملة) ١(
 .٣٣سورة األعراف اآلية ) ٢(
 .٣٦سورة اإلسراء اآلية ) ٣(
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 وقد يكون بعضها مـع      ، وشرع عبادات مل يشرعها اهللا     ،ومن أسباب الغلو يف دين اهللا     
 ، وموالد الصحابة والعلماء ، كاالحتفال باملولد النبوي   ؛كونه بدعة وسيلة للشرك األكرب    

كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه ويغِفر لَكُـم    قُلْ ِإنْ   ﴿ :وقد قال اهللا عز وجل    
كُموبأْذَنْ ِبـِه            ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾ذُني ا لَميِن مالد ِمن موا لَهعركَاُء شرش ملَه أَم

 وقـال   )٢(﴾اِلِمني لَهم عـذَاب أَِلـيم     اللَّه ولَوال كَِلمةُ الْفَصِل لَقُِضي بينهم وِإنَّ الظَّ       
ثُم جعلْناك علَى شِريعٍة ِمن الْأَمِر فَاتِبعهـا وال تتِبـع أَهـواَء الَّـِذين ال           ﴿ :سبحانه
  .)٣(﴾يعلَمونَ

 ))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهـو        (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ،متفق على صحته  

أما (( : وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف خطبه         ، خرجه مسلم يف صحيحه    ))رد
بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسـلم وشـر     

 واألحاديـث يف هـذا      .ه خرجه مسلم يف صحيح    ))األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة    
   .املعىن كثرية

 وعلى كل مسلم أن يتقي اهللا،       ، وعلى طلبة العلم   ،فالواجب على علماء املسلمني   
 وأن يرضى مبا رضي اهللا بـه        ،وأن حيذر الدعوة إىل غري ما شرعه من البدع واحملدثات         

  ففي ذلـك ،ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم وأتباعهم بإحسان       
 والبعد عن التشبه بأعداء اهللا مـن       ، والنجاة يف الدنيا واآلخرة    ،السعادة والعاقبة احلميدة  

   ، فضلوا وأضلوا،اليهود والنصارى الذين أحدثوا يف دينهم ما مل يأذن به اهللا

                                                
 .٣١سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .٢١سورة الشورى اآلية ) ٢(
 .١٨سورة اجلاثية اآلية ) ٣(
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 التواصـي بـاحلق     - بدال من إحداث البدع والدعوة إليها      -ومن الواجب على املسلم   
 والعناية بالسنة الـصحيحة  ،القرآن الكرمي واإلكثار من تالوته والعناية بتدبر   ،والتناصح

 والعناية حبلقات العلم واإلكثـار      ،والدعوة إىل ذلك قوال وعمال يف املساجد والبيوت       
 كما كان السلف    ، ويقل الشر  ، ويكثر اخلري  ، ويتذكر الناسي  ، حىت يتعلم اجلاهل   ،منها

   . بهالصاحل رمحة اهللا عليهم يقومون بذلك ويتواصون

 وأن يصلح قلوبنـا  ،واهللا املسئول أن يوفقنا ومجيع املسلمني للعلم النافع والعمل به   
 وأن ينـصر    ، وأن جيعلنا من املتواصني باحلق والداعني إليه على بصرية         ،وأعمالنا مجيعا 

 ويـصلح  ، ويويل عليهم خيارهم  ، وأن يصلح أحوال املسلمني مجيعا     ،دينه ويعلي كلمته  
   .ذلك والقادر عليه إنه ويل ،قادم

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  )١( والصالة يف املساجد اليت فيها قبور،مجاعة التبليغ

 خرجت مع مجاعة التبليـغ للهنـد        : من أمريكا يقول   - ع . م : سؤال من  :س
 ومسعت أن الـصالة يف  ، وكنا جنتمع ونصلي يف مساجد يوجد ا قبور      ،والباكستان

ملسجد الذي يوجد به قرب باطلة فما رأيكم يف صاليت وهل أعيدها؟ ومـا حكـم                ا
  اخلروج معهم هلذه األماكن؟ 

   : أما بعد، واحلمد هللا، بسم اهللا:ج

مجاعة التبليغ ليس عندهم بصرية يف مسائل العقيدة فال جيوز اخلروج معهم إال ملن              
سنة واجلماعة حـىت يرشـدهم      لديه علم وبصرية بالعقيدة الصحيحة اليت عليها أهل ال        

 لكنهم حيتـاجون إىل     ، ألم نشيطون يف عملهم    ؛وينصحهم ويتعاون معهم على اخلري    
 رزق اهللا اجلميع الفقه يف      . وإىل من يبصرهم من علماء التوحيد والسنة       ،املزيد من العلم  

   .الدين والثبات عليه

إعادة ما صليت فيها؛     والواجب   ،أما الصالة يف املساجد اليت فيها القبور فال تصح        
لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبـور أنبيـائهم         (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

أال وإن من كان قـبلكم      (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ، متفق على صحته   ))مساجد
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مـساجد فـإين       

   . واألحاديث يف هذا الباب كثرية. أخرجه مسلم يف صحيحه))ذلكأاكم عن 

   . وآله وصحبه وسلم، وصلى اهللا على نبينا حممد،وباهللا التوفيق

                                                
 . هـ٣/١١/١٤١٤ بتاريخ )١٤٣٨(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
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  نصيحة ملن اعتقد بوفاة املسيح وعدم نزوله يف آخر الزمان
 أبو بكر حممود جـومي   :من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل فضيلة األخ الشيخ           

 وفقه  .اة سابقا يف مشال نيجرييا وعضو رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة          رئيس القض 
   : أما بعد،اهللا سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 عـدم  : وتقريـركم ،فقد اطلعت على كتابكم حول وفاة املسيح عيسى ابن مرمي        
 الصالة حل الرتاع يف مسألة نزول عيسى ابن مرمي عليه   ( : وعنوانه ،نزوله يف آخر الزمان   

   . ويقع يف ثالثني صفحة من القطع الصغري،)والسالم
 ملخالفته لألحاديث الصحيحة املتواترة يف نزولـه آخـر          ؛واستغربت ذلك كثريا  

   . وال يوجد يف الكتاب الكرمي ما خيالف ذلك،الزمان
 ومتابعة أهـل    ، والتوبة إىل اهللا من ذلك     ،فالواجب عليك الرجوع عن هذا القول     

   . ومن خالفهم فقد شذ وخالف احلق،بات نزوله عليه السالم آخر الزمانالسنة يف إث
 ، وال عيب يف ذلـك     ، فالواجب عليكم الرجوع إىل الصواب     ،ومثلكم يقتدى به  

 وهو مسلك العلمـاء     ،فإن الرجوع إىل احلق وعدم التمادي يف اخلطأ هو الطريق احلق          
   .قدميا وحديثا

وتفسري ابن جرير والبغوي وابن كثري،   ،وأنصحكم مبراجعة كتب احلديث يف ذلك     
   .ففيها الكفاية واملقنع لطالب احلق
 وأعاذنا اهللا وإياكم وسائر املسلمني مـن مـضالت          ،وفقنا اهللا وإياكم ملا يرضيه    

 كما أسأله سبحانه لكم التوفيق واإلعانة       ، إنه جواد كرمي   ، ومن نزغات الشياطني   ،الفنت
   . إنه مسيع قريب،على كل خري

  
   .الم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالس
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  تعقيب على وصية شيخ األزهر
  عند وفاته بدفنه يف املسجد  عبد احلليم حممود

 عبـد   :من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم مساحة الدكتور             
   .احلليم حممود شيخ األزهر وفقه اهللا ونصر به احلق آمني

   : وبعد،تهسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا

فقد اطلعت على كلمة للشيخ حممد علي عبد الرحيم رئيس مجاعة أنصار الـسنة              
ـ ١٣٩٧ عدد شعبان    )التوحيد(منشورة يف جملة      قد تضمنت خربا نشرته جريـدة       ، ه

قام الشيخ عبـد    ( : م نصه كما يأيت    ١٩٧٧ / ٥ / ٧اجلمهورية يف عددها الصادر يف      
 وأوصى عند وفاته    ،مبركز بلبيس ] السالم[ريته  احلليم حممود شيخ األزهر مسجدا يف ق      

   . انتهى اخلرب)بأن يدفن يف هذا املسجد

ويف الكلمة املذكورة النصيحة لسماحتكم بعدم اإلقدام على هذا العمل املخـالف          
 من ختصيص بيوت اهللا للصالة والعبادة والـذكر والـدعاء           ،ألهداف الشريعة املطهرة  
   .للدفن فيها واختاذها مقابر ال ،واالستغفار وتالوة القرآن

 والذي - إن صح- واستغربت حصوله من مساحتكم    ،وقد كدرين هذا اخلرب كثريا    
 ملا قد عرف عن تسرع كثري من أصحاب الـصحف يف            ؛نرجو أن يكون غري صحيح    

 أننا نستبعد كثريا    : يضاف إىل ذلك   ، ونقلها على غري وجهها الصحيح     ،تشويه األخبار 
 ملا ثبت من األحاديث الكثرية الـصحيحة        ؛ور يف املساجد عليكم   خفاء حكم اختاذ القب   
   لكون ذلك وسيلة عظيمة من ؛ والنهي عنه،الصرحية يف حترمي ذلك
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 وافتتام م   ، وتعلق الكثري من العامة واجلهال بأصحاب تلك األضرحة        ،وسائل الشرك 
 وقـضاء   ، الضر  وجعلهم شركاء هللا يف طلب النفع ودفع       ،ودعائهم إياهم من دون اهللا    

 والواقـع مـن العامـة    - كما ال خيفى-احلوائج مما ال جيوز طلبه إال من اهللا عز وجل         
 كما أنه غري    ،واجلهلة عند قرب البدوي واحلسني وغريمها من القبور املعظمة شاهد بذلك          

خاف على مساحتكم ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـن لعـن اليهـود            
 وقوله صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه مسلم   ،قبور أنبيائهم مساجد  والنصارى على اختاذ    

 عن النيب صـلى اهللا عليـه   ، عن جندب بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه   ،يف صحيحه 
أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيـائهم وصـاحليهم            (( :وسلم أنه قال  

 وال شك أن الدفن فيها      )) ذلك مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم عن        
 ولعـن   ، التحذير منه  :داخل يف اختاذ القبور مساجد الذي ورد يف األحاديث املذكورة         

   .من فعله

 - إن كانت قد صدرت منك     -فالواجب على مساحتكم العدول عن هذه الوصية      
 ونـصحا   ، براءة للذمة  ؛ مع بيان أسباب العدول عنها     ،وإعالن ذلك يف الصحف احمللية    

 وحرصا على أن ال يظن بسماحتكم إجازة مثل هذا العمل اخلطـري املخـالف               ،ةلألم
 فاحذروا أن تسنوا سـنة يكـون        ، ال سيما وأنتم قدوة لعامة الناس      ،للشريعة احملمدية 

 أما إن كان    . ومثل وزر من اقتدى بكم فيها أو أجازها إىل يوم القيامة           ،عليكم وزرها 
 ذلك يف الصحف الرائجة حىت يعلم بـراءتكم          فالواجب التنبيه على   ،اخلرب غري صحيح  

   .منه

 وأن يثبتنا وإياكم على     ،وأسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم من دعاة اهلدى وأنصار احلق         
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. إنه جواد كرمي،دينه
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  حكم سفر املرأة للعمرة يف حافلة النقل اجلماعي بال حمرم

ها بأم حممد صاحل من املدينـة املنـورة تقـول يف     األخت اليت رمزت المس :س
 امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعني سنة ليس هلا حمرم حيث أا تعيش وحدها        :سؤاهلا

 ، سنة يعيشون مع أبيهم يف مدينة أخرى       ١٦ ألن أبناءها وأكربهم     ،يف املدينة املنورة  
يف حافلة النقل اجلماعي    هذه املرأة ذهبت يف رمضان املبارك إىل مكة املكرمة للعمرة           

 وبعد  ، وقد أوصلها النقل اجلماعي أمام احلرم      ،الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء     
انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل اجلماعي إىل املوقف الرئيـسي             

 فهل  ، ومن هناك سافرت إىل املدينة يف حافالت النقل اجلماعي         ،خارج مكة الكرمة  
  رها وهي يف هذا السن وهذه الظروف؟ هي آمثة بسف

 وعلـى املـرأة     ، إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فالسفر املذكور حمـرم           :ج
 والعزم الصادق على    ، وذلك بالندم على ما وقع منها      ،املذكورة التوبة إىل اهللا من ذلك     

 ))ع ذي حمرم  ال تسافر املرأة إال م    (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛أن ال تعود لذلك   
وما آتاكُم  ﴿ : وقد قال اهللا سبحانه    . من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما       ،متفق عليه 

   )١(﴾الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب

   .واهللا املوفق

                                                
 .٧سورة احلشر اآلية )١(
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  )١(سفر املرأة مع املرأة بدون حمرم

   وحنو ذلك أم ال؟ ، هل تعد املرأة حمرما للمرأة األجنبية يف السفر:س

 ؛ هو الرجل الذي حترم عليه املرأة بنسب       : إمنا احملرم  ، ليست املرأة حمرما لغريها    :ج
 وكـاألب مـن   ، وابن الزوج، وأيب الزوج، كالزوج. أو بسب مباح ، وأخيها ،كأبيها
 وال أن   ، للرجل أن خيلو باملرأة األجنبية      وال جيوز  . واألخ من الرضاع وحنوهم    ،الرضاع

 متفـق  ))ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم      (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛يسافر ا 
ال خيلون رجـل بـامرأة فـإن ثالثهمـا     (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم،على صحته 
 .اد صـحيح  من حديث عمر رضي اهللا عنه بإسـن ، رواه اإلمام أمحد وغريه   ))الشيطان

   .واهللا ويل التوفيق

  )٢(حكم السفر لزيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ما حكم السفر لزيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريه مـن قبـور                :س
  األولياء والصاحلني وغريهم؟ 

 ال جيوز السفر بقصد زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أو قرب غـريه مـن                  :ج
ال تشد الرحال إال إىل     (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛ قويل العلماء  الناس يف أصح  

   . متفق عليه))ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى

  واملشروع ملن أراد زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو بعيد عن املدينة 
                                                

 . هـ١/٢/١٤١٦ بتاريخ )١٤٩٧(ت يف جملة الدعوة يف العدد  نشر )١(
 . هـ١١/٢/١٤١٥ليوم السبت املوافق ) ١٠٩٦٦( نشر يف جريدة البالد يف العدد  )٢(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٣٣٧ -

 القرب الشريف وقربي أيب بكر   أن يقصد بالسفر زيارة املسجد النبوي فتدخل زيارة       
   .وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعا لذلك

 أما نية القرب بالزيارة فقط فال  ، ألنه جيوز تبعا ما ال جيوز استقالال       .وإن نوامها جاز  
 أما إذا كان قريبا ال حيتاج إىل شد رحال وال يسمى ذهابـه إىل               ،جتوز مع شد الرحال   

ن زيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم وقرب صاحبيه مـن           أل . فال حرج يف ذلك    ،القرب سفرا 
 وهكـذا زيـارة   ، وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع،دون شد رحال سنة وقربة  

 لقول النيب صـلى اهللا   ؛ لكن بدون شد الرحال    ،قبور املسلمني يف كل مكان سنة وقربة      
   . صحيحه أخرجه مسلم يف))زوروا القبور فإا تذكركم اآلخرة(( :عليه وسلم

الـسالم  (( :وكان صلى اهللا عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا            
عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون نسأل اهللا لنـا                

   . أخرجه مسلم أيضا يف صحيحه))ولكم العافية
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  احلياة يف القرب

 فهل هي نفس حياته األوىل وكـم حاسـة           إذا قيل إن امليت حيىي يف القرب       :س
 فما مـصري    ، وإذا كان امليت تسأل جثته     ، وإىل كم تبقى حياته يف القرب      ،ترجع إليه 

   وأين يتم سؤاهلم؟ ،الذين حيرقون مثل اهلندوس واليابان وغريهم

 أمـا   ..إن الطبيب عندما جيري العملية يبعد احلواس لدى اإلنسان عنه مبخدر          
  ساءل كيف هو؟ هذا املوت فإين أت

 التصديق مبا أخرب اهللا    : ينبغي أن يعلم أن الواجب على كل مؤمن ومؤمنة         : أوال :ج
 أو على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم من مجيع األمور املتعلقة باآلخرة           ،به يف كتابه  

 وسائر أمور الغيب    ، وفيما يتعلق باملوت والقرب وعذابه ونعيمه      ،واحلساب واجلنة والنار  
 فعلينا اإلميان والتسليم والتصديق     ،جاء يف القرآن الكرمي أو صحت به السنة املطهرة        مما  

 لقوله ، ألننا نعلم أن ربنا هو الصادق فيما يقوله سبحانه وفيما خيرب به جل وعال        ؛بذلك
ومن أَصـدق ِمـن اللَّـِه       ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾ومن أَصدق ِمن اللَِّه ِقيلًا    ﴿ :تعاىل
 وأنه ال ينطق عـن      ، ونعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصدق الناس          )٢(﴾يثًاحِد

 وجب التصديق   ، فما ثبت عنه يف األحاديث الصحيحة      ،اهلوى إن هو إال وحي يوحى     
   . وإن مل نعرف حقيقته،به

 ومن نعيم   ، وأمر اجلنة والنار   ،فالواجب علينا أن نصدق مبا جاء به من أمر اآلخرة         
   وكون العبد يف القرب ، وعذاب أهل النار،ةأهل اجلن

                                                
 .١٢٢سورة النساء اآلية ) ١(
 .٧٨سورة النساء اآلية ) ٢(
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 أن  ، فعلى العبـد   ، كل هذا حق جاءت به النصوص      ، وترد إليه روحه   ،يعذب أو ينعم  
 أو أمجـع عليـه   ، أو صحت به السنة    ، ويصدق بكل ما علمه من القرآن      ،يسلم بذلك 

   .علماء اإلسالم

 فهذا خري إىل    ،األسرارمث إذا من اهللا على املؤمن واملؤمنة مبعرفة احلكمة يف ذلك و           
 فليحمد اهللا وليشكره على ما أعطاه مـن العلـم   ، وعلم إىل علم، ونور على نور   ،خري

 أما ما يتعلـق  . وزادت طمأنينته، اليت من اهللا عليه ا حىت زاد علمه      ،والبصرية يف ذلك  
 وقد صحت   ، وامليت ترد إليه روحه    ، فإن السؤال حق   : وحال امليت  ،بالسؤال يف القرب  

لك األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحياة امليت يف قربه غـري حياتـه                 بذ
 ليست من جنس حياته يف الدنيا اليت حيتاج فيها          ، بل هي حياة خاصة برزخية     ،الدنيوية

 مث ، بل هي حياة خاصة يعقل معها السؤال واجلـواب        ،إىل الطعام والشراب وحنو ذلك    
 وإن كان من أهل النار إىل       ، كان من أهل اإلميان     إن ،ترجع روحه بعد ذلك إىل عليني     

 من ربك؟ وما دينـك؟      : فيسأله امللكان  ، لكنها تعاد إليه وقت السؤال واجلواب      ،النار
  ومن نبيك؟ 

 ، هكذا جييب املؤمن واملؤمنة    ، وحممد نبيي  ، واإلسالم ديين  ، ريب اهللا  :فاملؤمن يقول 
 ، هو رسول اهللا   : فيقول ،) عليه وسلم  حممد صلى اهللا  ( ما علمك ذا الرجل؟      :ويقال له 

 ويفتح  ، قد علمنا إن كنت ملؤمنا     : فيقال له  ، واتبعناه ، فآمنا به وصدقناه   ،جاءنا باهلدى 
 ، هذا مكانك حىت يبعثك اهللا إليه      : ويقال ، فيأتيه من روحها ونعيمها    ،له باب إىل اجلنة   

ن فقد أعـاذك اهللا      أما اآل  ، هذا مكانك لو كفرت باهللا     : ويقال ،ويرى مقعده من النار   
   . وصرت إىل اجلنة،منه
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 مسعـت   ، هاه هاه ال أدري    : فإنه يقول  ،أما الكافر فإذا سئل عن ربه ودينه ونبيه       
 فيضرب مبرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شـيء           ،الناس يقولون شيئا فقلته   

 ويضيق عليه   ، فيفتح له باب إىل النار     ، وتسمعها البهائم  ، اجلن واإلنس  : يعين :إال الثقلني 
 ويفتح له بـاب إىل      ، ويكون قربه عليه حفرة من حفر النار       ، حىت ختتلف أضالعه   ،قربه

 ويفتح له باب    ، هذا مكانك حىت يبعثك اهللا إليه      : ويقال ،النار يأتيه من مسومها وعذاا    
  . هذا مكانك لو هداك اهللا: ويقال له،إىل اجلنة فريى مقعده من اجلنة

 . وإما حفرة من حفـر النـار       ،إما روضة من رياض اجلنة    ؛وبذلك يعلم أن القرب   
   . وهكذا يف اآلخرة يف اجلنة أو يف النار،والعذاب والنعيم للروح واجلسد مجيعا يف القرب

 فإن روحه يأتيها نـصيبها مـن   :أما من مات بالغرق أو باحلرق أو بأكل السباع    
 يف بطون السباع ما شـاء        أو ، ويأيت جسده من ذلك يف الرب أو البحر        ،العذاب والنعيم 

 . وإما معذبة، إما منعمة. لكن معظم النعيم والعذاب على الروح اليت تبقى      ،اهللا من ذلك  
إن روح املؤمن طائر    (( : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،فاملؤمن تذهب روحه إىل اجلنة    

لـى   فالواجب ع  ))يعلق يف شجر اجلنة يأكل من مثارها والكافر تذهب روحه إىل النار           
 وأخرب به رسـوله عليـه       ،كل مسلم ومسلمة االطمئنان إىل ما أخرب به اهللا عز وجل          

 وإن خفـي    ، وأن يصدق بذلك على الوجه الذي أراده اهللا عز وجل          ،الصالة والسالم 
   . فلله احلكمة البالغة سبحانه،على العبد بعض املعىن
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هل جيوز إيصال الثواب إىل من قيل عنه إنه كان يذبح لغري 
   يف حياته ؟اهللا

 ويريـد   ، إن والده يذبح لغري اهللا فيما قيل له عن ذلك          : يقول هذا السائل   :س
 ويعزو سبب وقوع والده يف ذلك إىل عدم وجـود          ،اآلن أن يتصدق عنه وحيج عنه     
   فما احلكم يف ذلك كله؟ ،علماء ومرشدين وناصحني له

وز له أن يصدق مـن   فال جي ، إذا كان والده معروفا باخلري واإلسالم والصالح       :ج
 حـىت يعلـم   ، الدعاء والصدقة عنه: ويسن له،ينقل عنه غري ذلك ممن ال تعرف عدالته    

 وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول اثنني أو أكثر           ،يقينا أنه مات على الشرك    
 فعنـد   ، أو مسعوه يدعو غري اهللا     ،أم رأوه يذبح لغري اهللا من أصحاب القبور أو غريهم         

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم   ؛ وأمره إىل اهللا سبحانه وتعاىل     ،ميسك عن الدعاء له   ذلك  
 مع أا ماتت يف اجلاهليـة علـى ديـن           ،استأذن ربه أن يستغفر ألمه فلم يأذن اهللا له        

 فدل ذلك على أن من مات على الـشرك          ، استأذن ربه أن يزورها فأذن له      مثالكفار،  
 أما من مـات  ، وال حيج عنه، وال يتصدق عنه   ،تغفر له  وال يس  ،ولو جاهال ال يدعى له    
   . فهذا أمره إىل اهللا سبحانه،يف حمل مل تبلغه دعوة اهللا

 وإن  ، فإن أطاع دخل اجلنة    ، أنه ميتحن يوم القيامة    :والصحيح من أقوال أهل العلم    
   . ألحاديث صحيحة وردت يف ذلك؛عصى دخل النار
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  )١(إهداء بعض أعمال اخلري للميت

   هل جيوز إهداء بعض أعمال اخلري إىل امليت؟ : يقول- أ. م. م: سؤال من:س 

 وقضاء  ، والدعاء ، كالصدقة . جيوز إهداء ما ورد به الشرع املطهر من األعمال         :ج
 أو مـرض ال  ، لكرب سـنه   . واحلج والعمرة إذا كان احملجوج عنه ميتا أو عاجزا         ،الدين

ه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف          ألن . وهكذا من تؤدى عنه العمرة     ،يرجى برؤه 
 وجاء يف الكتاب العزيز ما يدل على شرعية الدعاء          ،أحاديث كثرية ما يدل على ذلك     

والَِّذين جاُءوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ     ﴿ : مثل قول اهللا سبحانه    ،للمسلمني أحياء أو أمواتا   
    ا الَِّذيناِننوِلِإخا ولَن ا اغِْفرنبـوا           رنآم ا ِللَِّذينا ِغللْ ِفي قُلُوِبنعجال تاِن وا ِبالِْإميقُونبس 

ِحيمر ُءوفر كا ِإننب٢(﴾ر(  

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثـالث          (( :ومثل قوله صلى اهللا عليه وسلم     
 :عليه وسلم  وثبت عنه صلى اهللا      ))صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له          

أن رجال قال له يا رسول اهللا إن أمي افتلتت نفسها ومل توص وأظنها لـو تكلمـت                  
 وثبت عنه صـلى اهللا     ، متفق عليه  ))نعم((  :تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال      

عليه وسلم أيضا أن رجال قال يا رسول اهللا هل بقي من بر أبوي شيء أبرمها به بعـد                   
هلما وإنفاذ عهدمها من بعدمها وإكرام       الة عليهما واالستغفار  نعم الص (( :وفاما؟ قال 

   . واهللا ويل التوفيق))صديقهما وصلة الرحم اليت ال توصل إال ما

                                                
 . هـ١٥/١٠/١٤١٠ يف )١٢٤٠(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
 .١٠ية سورة احلشر اآل) ٢(
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  ما جيوز إهداؤه للميت وما ال جيوز

 بعض الناس يف قريتنـا يقومـون        : من مصر يقول   - ع . م .ح : سؤال من  :س
قراءة القرآن فيقرءون القرآن حبجـة أن  بإحضار جمموعة من املشايخ ممن هلم دراية ب  

 والبعض اآلخر يستدعي شـيخا أو اثـنني لقـراءة    ،هذا القرآن ينفع امليت ويرمحه 
 والبعض اآلخر يقيمون حمفال كبريا يدعون فيه واحـدا          ،القرآن على قرب هذا امليت    

 فما  ،من القراء املشاهري عرب مكربات الصوت ليحيي الذكرى السنوية لوفاة عزيزه          
 ومـا هـي   ،كم الدين يف ذلك؟ وهل قراءة القرآن تنفع امليت على القرب أو غريه ح

 ولكم منـا جزيـل      ،الطريقة املثلى ملنفعة امليت؟ أفتونا جزاكم اهللا عنا خري اجلزاء         
   .الشكر واالمتنان

 : لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم ؛ هذا العمل بدعة ال جيوز  : وبعد ، احلمد هللا  :ج
 وقوله صـلى اهللا     ، متفق على صحته   ))رنا هذا ما ليس منه فهو رد      من أحدث يف أم   ((

 أخرجه مـسلم يف صـحيحه        ))من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       (( :عليه وسلم 
 ومل يكن من سنته صلى اهللا عليه وسلم وال من سـنة             .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية    

و االحتفال بـاملوتى وذكـرى       أ ،خلفائه الراشدين رضي اهللا عنهم القراءة على القبور       
 وخلفائه الراشـدين ومـن      ، واخلري كله يف اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم         ،وفام

والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين والْأَنصاِر     ﴿ : كما قال اهللا عز وجل     ،سلك سبيلهم 
     ع اللَّه ِضياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذينا  وهتحِري تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهن

ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدينخ ارهوقال )١(﴾الْأَن   

                                                
 .١٠٠سورة التوبة اآلية ) ١(
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عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعـدي         (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكـل  متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ  

 : وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول يف خطبته يوم اجلمعـة              ))بدعة ضاللة 
أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسـلم                ((

ة وقد أوضـح     واألحاديث يف هذا املعىن كثري     ))وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة     
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األحاديث الصحيحة ما ينفع املسلم بعد موته فقال صلى                

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جاريـة أو علـم               (( :اهللا عليه وسلم  
 خرجه مسلم يف صحيحه وسأله صلى اهللا عليه وسلم          ))ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له      

 اهللا هل بقي من بر أبوي شيء أبرمها به بعد وفاما؟ فقال صـلى  رجل فقال يا رسول 
نعم الصالة عليهما واالستغفار هلما وإنفاذ عهدمها من بعدمها وإكرام        (( :اهللا عليه وسلم  

   .))صديقهما وصلة الرحم اليت ال توصل إال ما

 موافقـة    فمن بره إنفاذها إذا كانت     ، الوصية اليت يوصي ا امليت     :واملراد بالعهد 
 . واحلج والعمرة عنهما   ، والدعاء هلما  ، الصدقة عنهما  ؛ ومن بر الوالدين   ،للشرع املطهر 

   .واهللا ويل التوفيق

  )١(الطواف وختم القرآن لألموات

 أقوم أحيانا بالطواف ألحد أقاريب أو والدي أو أجدادي املتوفني ما حكـم      :س
   .اذلك؟ وأيضا ما حكم ختم القرآن هلم؟ جزاكم اهللا خري

                                                
 .  هـ١٤/١١/١٤١٥ بتاريخ )٥٣٢(نشرت يف جريدة املسلمون يف العدد ) ١(
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 لكن يشرع لك الصدقة عمن أحببـت        ، لعدم الدليل عليه   ، األفضل ترك ذلك   :ج
 أما الصالة   ، واحلج والعمرة عنهم   ، والدعاء هلم  ،من أقاربك وغريهم إذا كانوا مسلمني     

 وقد أجاز ذلك    . لعدم الدليل عليه   . فاألفضل تركه  ،عنهم والطواف عنهم والقراءة هلم    
   . وباهللا التوفيق. واألحوط ترك ذلك،ة والدعاءبعض أهل العلم قياسا على الصدق

  ماذا يقول اإلنسان إذا أراد أن يرقي نفسه ؟

 عندما يرقي إنـسان أحـد       : من الدمام يقول يف سؤاله     - ع . أ . ع : األخ :س
 وأسـأل  ،بسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك( :إخوانه فإنه يقول يف الدعاء املأثور  

 ماذا يقول   : والسؤال يا مساحة الشيخ    ،)ن يشفيك  رب العرش العظيم أ    ،اهللا الكرمي 
  . جزاكم اهللا خريا،اإلنسان إذا أراد أن يرقي نفسه؟ نرجو التكرم باإلفادة

رب الناس اذهب البأس (( : يقول ما أرشد إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقول       :ج
 ومن  واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك بسم اهللا أرقي نفسي من كل شيء يؤذيين              

 ويتعوذ بكلمات اهللا التامات من شر مـا         . ))شر كل نفس أو عني حاسد اهللا يشفيين       
 ، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يرقي نفسه يف كفيه عند النوم إذا اشتكى شيئا               ،خلق

 قُلْ أَعوذُ ِبـرب   ﴿ و   ﴾قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَقِ   ﴿ و   ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد   ﴿ :وذلك بقراءة 
ثـالث  ( وما أقبل من جسده  ، وميسح ما على رأسه ووجهه     ،)ثالث مرات ( ﴾الناِس
  . واهللا ويل التوفيق.)مرات
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  )١(تنبيه على نشرة مكذوبة يروجها بعض اجلهلة

 وعلى آله وصحبه،    ، والصالة والسالم على عبد اهللا ورسوله نبينا حممد        ،احلمد هللا 
   :أما بعد

 العلم والبصرية يف دين     وقليل يروجها بعض اجلهلة     فقد اطلعت على نشرة مكذوبة    
 والصالة والـسالم علـى أشـرف        ،بسم اهللا الرمحن الرحيم   ( : ونص هذه النشرة   ،اهللا

أَال ﴿ : قال تعاىل  . وعلى آله وصحبه وسلم    ،املرسلني سيدنا حممد عليه الصالة والسالم     
 مال هو ِهملَيع فواَء اللَِّه ال خِليونَِإنَّ أَونزحصدق اهللا العظيم)٢(﴾ي .   

 عاما مرضا شـديدا عجـز   )١٣( مرضت فتاة عمرها .أخي املسلم أخيت املسلمة  
 ويف ذات ليلة اشتد ا املرض فبكت حىت غلبها النـوم فـرأت يف               ،الطب يف عالجها  

منامها بأن السيدة زينب رضي اهللا عنها وضعت يف فمها قطرات فاستيقظت من نومها              
 وطلبت منها السيدة زينب رضي اهللا عنها أن تكتب هذه           ،من مرضها متاما  وقد شفيت   

 وجتلت  ، للعربة يف قدرة اخلالق جلت قدرته      ؛ مرة وتوزعها على املسلمني    )١٣(الرواية  
 وقد حصل مـا     ، وتعاىل عما يشركون فنفذت الفتاة ما طلب منها        ،يف آياته وخملوقاته  

   :يلي

 يوما شاء   )١٣(فكتبها ووزعها وبعد مضي      وقعت بيد فقري     : النسخة األوىل  -١
   .املوىل الكرمي أن يغتين هذا الفقري

                                                
 هـ ونشرت كذلك يف جريـدة       ٢٣/٦/١٤١٢نشرت يف جريديت اجلزيرة والرياض يف يوم األحد          )١(

 . هـ١٥/٤/١٤١٥ بتاريخ )١١٠٢٥(البالد يف العدد 
 .٦٢سورة يونس اآلية ) ٢(
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 يومـا فقـد     )١٣( وقعت يف يد عامل فأمهلها وبعد مضي         :النسخة الثانية  -٢
   .عمله

) ١٣( وقعت يف يد أحد األغنياء فرفض كتابتها وبعد مـضي  :النسخة الثالثة  -٣
   .يوما فقد كل ما ميلك من ثروة

 )١٣(ملسلم أخيت املسلمة بعد االطالع على هذه الرواية يف كتابتـها            بادر أخي ا  
 .مرة وتوزيعها على الناس قد تنال ما تتمىن من املوىل الكرمي جل شأنه وتعاظمت قدرته           

   هـ . ا)وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

يه على أن ما زعمه     وملا اطلعت على هذه النشرة املفتراة رأيت أن من الواجب التنب          
 وترتب مضار ملن أمهلها ومل      ،كاتبها من ترتب فوائد ومصاحل ملن قام بكتابتها وتروجيها        

 بل هي من مفتريات الكذابني والدجالني       ، كذب ال أساس له من الصحة      -يقم بنشرها 
الذين يريدون صرف املسلمني عن االعتماد على رم سبحانه يف جلب النفـع ودفـع        

 مع األخذ باألسباب الشرعية واملباحة إىل االعتماد واالجتـاه       ، شريك له  الضر وحده ال  
 واألخذ باألسباب الباطلة غري ،إىل غريه سبحانه وتعاىل يف طلب جلب النفع ودفع الضر     

 وال  . وإىل ما يدعو إىل التعلق على غري اهللا سبحانه وعبادة سواه           ،املباحة وغري املشروعة  
سلمني الذين يريدون صرفهم عن دينهم احلق بأي وسيلة         شك أن هذا من كيد أعداء امل      

 كما أنه جيب علـى      ، وعلى املسلمني أن حيذروا هذه املكائد وال ينخدعوا ا         ،كانت
 ،املسلم أن ال يغتر ذه النشرة املزعومة وأمثاهلا من النشرات اليت تروج بني حني وآخر              

هذه النـشرة وأمثاهلـا والقيـام        وال جيوز للمسلم كتابة      ،وسبق التنبيه على عدد منها    
 وخيشى عليه مـن  ، بل القيام بذلك منكر يأمث من فعله،بتوزيعها بأي حال من األحوال 

   ألن هذه ؛العقوبة العاجلة واآلجلة



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٣٤٨ -

   . والبدع شرها عظيم وعواقبها وخيمة،من البدع

  ومن وسائل الشرك والغلو يف أهل   ،وهذه النشرة على هذا الوجه من البدع املنكرة       
 ودعوم من دون اهللا واالستغاثة م واعتقاد أم ينفعون          ،البيت وغريهم من األموات   

 : وقد قال سبحانه   ، ومن الكذب على اهللا سبحانه     ،ويضرون من دعاهم أو استغاث م     
 وقـال  )١(﴾ِإنما يفْتِري الْكَِذب الَِّذين ال يؤِمنونَ ِبآياِت اللَِّه وأُولَِئك هم الْكَاِذبونَ         ﴿

 متفق على   ))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 ، فالواجب على مجيع املسلمني الذين تقع يف أيديهم هذه النشرة وأمثاهلا متزيقها            .صحته
 ألا  ؛ وعدم االلتفات إىل ما جاء فيها من وعد أو وعيد          ، وحتذير الناس منها   ،وإتالفها
 ولكن يأمث من    ، مكذوبة ال أساس هلا من الصحة وال يترتب عليها خري وال شر            نشرات

 ألن ذلك كله مـن      ؛افتراها ومن كتبها ووزعها ومن دعا إليها وروجها بني املسلمني         
 :باب التعاون على اإلمث والعدوان الذي ى اهللا عنه يف حمكم كتابه بقولـه سـبحانه               

تقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّـه           وتعاونوا علَى الِْبر وال   ﴿
   .)٢(﴾شِديد الِْعقَاِب

 وحسبنا اهللا ونعم الوكيل     ،نسأل اهللا لنا وللمسلمني السالمة والعافية من كل شر        
أل اهللا أن    ونـس  ،على من افترى هذه النشرة وأمثاهلا وأدخل يف شرع اهللا ما ليس منه            

 ودعوته الناس إىل وسائل الـشرك       ، لكذبه على اهللا وتروجيه الكذب     ؛يعامله مبا يستحق  
 وللنصيحة هللا ولعبـاده جـرى   ، واالشتغال مبا يضرهم وال ينفعهم     ،والغلو يف األموات  
   . وآله وصحبه، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد.التنبيه على ذلك

                                                
 .١٠٥رة النحل اآلية سو) ١(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٢(
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  )١(ةاحلرص على االستقام

 ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه   ، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا      ،احلمد هللا 
   :أما بعد

 وكـل مؤمنـة العنايـة       ، فجدير بكل مؤمن   ،امة موضوع عظيم  قموضوع االست 
 وسؤال اهللا جل وعال والضراعة إليه       ، واحلرص على ذلك يف مجيع األوقات      ،باالستقامة

   .بطلب التوفيق لذلك

 وأن ، وأن تبادر إليـه وأن تلزمـه       ، عليك أن حترص على اخلري     ،بد اهللا  ع اوأنت ي 
 أن  : وعليك بسؤال ربك والضراعة إليـه      ،حتذر الشر وتبتعد عنه وعن وسائله وأسبابه      

   .مينحك العون والتوفيق

 فـاهللا   . هي دار العمل واإلعداد لآلخرة     ،وهذه الدنيا هي دار االبتالء واالمتحان     
 وأعطاهم عقوال وأمساعا    ،وأرسل هلم الرسل وأنزل عليهم الكتب      ، ليعبدوه ؛خلق اخللق 
   . والشهوات، من اإلنس واجلن، وابتالهم بالشياطني،وأبصارا

 مما ابـتالهم اهللا  ،فالواجب استعمال ما أعطاهم اهللا من احملافظة يف ترك ما يضرهم  
   . من دعاة السوء وشياطني اإلنس واجلن،به

فَـال  ﴿ ، هي دار الغرور   ،ار نعيم ولكنها دار عمل     ليست د  ،وهذه الدار دار عمل   
      وررِباللَِّه الْغ كُمنرغال يا ويناةُ الديالْح كُمنرغكما قـال تعـاىل     ،متاعها قليل  )١(﴾ت : 

﴿ا ِفي الْآِخريناِة الديالْح اعتا مِة فَمالْآِخر ا ِمنيناِة الديِبالْح مِضيت٢(﴾ِة ِإال قَِليلٌأَر(.   
                                                

 .  هـ١٧/١١/١٤١٥ بتاريخ )١١٠٦٢(نشرت يف جريدة الندوة يف العدد ) ١(
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 فالواجب هو   ، من الرجال والنساء احلرص على االستقامة      ،فالواجب على املكلفني  
 وشرعية اإلكثار من اخلريات ،اإلصغاء للحق واقتضاؤه يف أداء الواجبات وترك احملرمات  

  وإن كانت  ، والبعد عن األشياء اليت قد تضر العبد       ، ألا تقوي اإلميان وتزيده    ؛املستحبة
   .مباحة أو مكروهة

 أو  ، وكل ما خيشى منه الـنقص يف العمـل         ،وجيتهد العبد يف ترك كل ما يضره      
ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّـه ثُـم        ﴿ : يقول سبحانه  ،التفريط عن العمل وإن كان مباحا     

       نزحال تافُوا وخالِئكَةُ أَال تالْم ِهملَيلُ عزنتوا تقَامتاس      مـتِة الَِّتي كُننوا ِبالْجِشرأَبوا و
             كُمفُسِهي أَنتشا تا مِفيه لَكُمِة وِفي الْآِخرا ويناِة الديِفي الْح كُماؤِليأَو نحونَ ندوعت

  وعنـد البعـث    ، عند املـوت   : أي )٣(﴾ولَكُم ِفيها ما تدعونَ نزلًا ِمن غَفُوٍر رِحيمٍ       
 ويف سورة األحقاف نقرأ قـول اهللا جـل   ، فضال من اهللا عليكم   ؛ ويف القبور  ،والنشور
ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَال خوف علَيِهم وال هـم يحزنـونَ               ﴿ :وعال

       ا كَاناًء ِبمزا جِفيه اِلِدينِة خنالْج ابحأَص لُونَ أُولَِئكمعويف سورة النحـل     )٤(﴾وا ي 
من عِملَ صاِلحا ِمن ذَكٍَر أَو أُنثَى وهو مؤِمن فَلَنحِيينه حيـاةً            ﴿ :قول اهللا جل وعال   

 وسـعادة   ، حياة طيبة يف الدنيا    )٥(﴾طَيبةً ولَنجِزينهم أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانوا يعملُونَ      
   .رةيف اآلخ

   . وعلى آله وصحبه وسلم،وصلى اهللا على نبينا حممد

                                                                                                                           
 .٣٣سورة لقمان اآلية ) ١(
 .٣٨سورة التوبة اآلية ) ٢(
 .٣٢ – ٣٠سورة فصلت اآليات ) ٣(
  .١٤ – ١٣سورة األحقاف اآليتان ) ٤(
 .٩٧سورة النحل اآلية ) ٥(
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  )١(الطريق األمثل لالستقامة على املنهج القومي
 كيف ترون مساحتكم املدخل لكي يتجنب الشباب الوقوع حتـت وطـأة            :س

  مغريات هذا العصر ويتجه الوجهة الصحيحة؟ 
طريق الـصحيح يف     إن الطريق األمثل ليسلك الشباب ال      . واحلمد هللا  ، بسم اهللا  :ج

 هو أن يستقيم على النهج القومي بالتفقه يف الدين ودراسته،           :التفقه يف دينه والدعوة إليه    
 ، وأنصحه بصحبة األخيار والزمالء الطيـبني      ،وأن يعىن بالقرآن الكرمي والسنة املطهرة     

 كمـا   ،ومالزمة العلماء املعروفني باالستقامة حىت يستفيد من علمهم ومن أخالقهـم          
 : لقوله صلى اهللا عليه وسلم ؛ وأن حيرص على الزوجة الصاحلة     ،حه باملبادرة بالزواج  أنص
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج             ((

 من حديث ابن مسعود     ، متفق على صحته   ))ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء       
   .رضي اهللا عنه

  ممن صفات أهل العل
 كثري من طلبة العلم اليوم يعرفون كثريا من فضائل األعمال وأجرها ومنها             :س
   . وال يفعلون هذا حيث إم يعلمون وال يعملون،قيام الليل
   : األعمال اليت جاءت النصوص ببيان فضلها قسمان:ج

 وأن يتقي   ، فعلى املرء املسلم سواء كان عاملا أو غري عامل أن يعتين به            :قسم واجب 
   وأن حيافظ عليه كالصلوات ، يف ذلكاهللا

                                                
 . هـ١٥/١٠/١٤١٥ بتاريخ )١٤٨٣(شرت يف جملة الدعوة يف العدد ن) ١(
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   .اخلمس وأداء الزكاة وغريمها من الفرائض

   . كالتهجد بالليل وصالة الضحى وحنو ذلك:وقسم مستحب

 ألـم   ؛ وال سيما أهل العلم    ،فاملشروع للمؤمن أن جيتهد يف ذلك وحيرص عليه       
 لكن مـن  ،نافلة ألنه   . ولو شغل عن ذلك أو تركه بعض األحيان مل يضره ذلك           ،قدوة

 كالتهجد بالليل وصـالة     ، واحملافظة عليه  ،صفات أهل العلم واألخيار العناية ذا األمر      
   .الضحى والرواتب إىل غري ذلك من وجوه اخلري

  حكم الصالة للوالدين املتوفيني

ـ     :س :  تقول يف سـؤاهلا ، من الرياض- أم حممد : األخت اليت رمزت المسها ب
   . وما كيفيتها؟ أفيدونا جزاكم اهللا خريا، املتوفينيهل هناك صالة للوالدين

 وإمنا يشرع الـدعاء  ، وال غريمها ، ليس على األوالد صالة للوالدين بعد الوفاة       :ج
 أما الصالة فـال     . وهكذا احلج عنهما والعمرة    ، والصدقة عنهما  ، واالستغفار هلما  ،هلما

 ،يت املسلم قبل الـدفن     وإمنا يصلى على امل    ،يشرع ألحد أن يصلي عن أحد أو ألحد       
ومن مل يصل عليه قبل الدفن شرع له أن يصلي عليه بعد الدفن إذا كانت املدة ال تزيد                  

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى على قرب أم سعد بن عبادة وقد مـضى                .على شهر 
 ومـن  ، ركعتان بعد الطواف تشرع ملن طـاف : وهي ، وهكذا سنة الطواف   .هلا شهر 

املعتمر عن الغري فإنه يشرع له إذا طاف عن املنـوب عنـه أن يـصلي        ذلك احلاج أو    
 ال يشرع فيها إال مـا  ، واألصل يف هذا كله أن العبادات توقيفية   .ركعتني تبعا للطواف  

   . واهللا ويل التوفيق.ثبت يف الكتاب أو السنة



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٣٥٣ -

  وجوب احلذر من استقدام غري املسلمني

 والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء       ،قني والعاقبة للمت  ، احلمد هللا رب العاملني   
 ومـن  ، وعلى آله وصـحبه ، عبد اهللابن نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا حممد       ،واملرسلني

   .اهتدى ديه إىل يوم الدين

   :أما بعد

فقد شكا إيل كثري من الناس ظاهرة استقدام غري املسلمني من خـدم وسـائقني               
   .املسلمني وأن بعض الناس يفضلهم على ،وعمال

 قد ال يظهر ضررها للبعض      -وحيث إن هذه الظاهرة ظاهرة خطرية على جمتمعنا         
 فقد رغب إيل كثري من الناصحني أن أكتـب يف          -يف الوقت احلاضر وإمنا يف املستقبل       
 وللذين يفضلون استقدام الكفار علـى املـسلمني         ،هذا الشأن نصيحة للمسلمني عامة    

 أسأل اهللا سبحانه أن ينفـع       ،ادي والتساهل يف األمر    تتضمن حتذيرهم من التم    ،خاصة
   .ا

 ال شك أن يف استقدام الكفار من خـدم وسـائقني    :فأقول مستعينا باهللا سبحانه   
 ال ختفى على من     ، ونتائج خطرية على األسر واألوالد واتمع      ،وعمال عواقب وخيمة  

صل منهم من جـرائم      وما حي  ، وأنا ال أحصي من يتذمر ويتضجر منهم       .له أدىن بصرية  
 وما خيفى مـن     ، وأخالقها اإلسالمية ممن وصلتين أخبارهم     ،وخمالفات لقيم هذه البالد   

 مع ما ، وقد متادى بعض الناس هداهم اهللا وتساهل يف استقدام غري املسلمني        ،ذلك أكثر 
 ودعوة إىل الكفـر    ،يتصف به هؤالء الكفار من ضالل وحقد على املسلمني وغش هلم          

  ذاهب ضالة  وم،والفساد
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 مع ما حياولون بثه يف اتمع من شـرور        ،وديانات باطلة وأديان خمالفة لتعاليم اإلسالم     
 والفـساد   ، واملسكرات ، واملخدرات ، والصور اخلليعة املاجنة   ، كاألفالم اهلابطة  ؛خمتلفة

 ومع هذا حيتج    ، ومنشورات وكتب تدعو إىل اعتناق ديانام الضالة واحملرفة        ،األخالقي
   .فضل استقدام الكفار على املسلمني بأم أخلص من املسلمني يف العمل وأتقىمن ي

 وكأنه ال   ، يزينها الشيطان وحب الدنيا    ،وهذه احلجة بال شك حجة باطلة واهية      
يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا      ﴿ : كما قال اهللا تعاىل    ،يعلم أن هؤالء الكفار أعداء لنا     

 ةً ِمنا              ِبطَانمو اِهِهمأَفْو اُء ِمنضغِت الْبدب قَد مِنتا عوا مدالًا وبخ كُمأْلُونال ي وِنكُمد 
 ، وال حيبون لنا اخلري    )١(﴾تخِفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآياِت ِإنْ كُنتم تعِقلُونَ         

ِذين كَفَروا ِمن أَهِل الِْكتاِب وال الْمشِرِكني أَنْ ينـزلَ  ما يود الَّ﴿ :كما قال اهللا تعاىل   
    كُمبر ٍر ِمنيخ ِمن كُملَيوا        ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾عـا كَفَـرونَ كَمكْفُـرت وا لَودو

 لذلك فإن هم كل واحد منهم أن حيصل على أكرب قدر من املـال    )٣(﴾فَتكُونونَ سواءً 
 ليـستميلوا   ؛ فهم يتظاهرون باإلخالص ويتصفون به يف بعض األحيان        ، طريق من أي 

 فـإذا   ، ويترقبون فرص الغفلـة    ، ويف بقائهم يف العمل    ،املسلمني إليهم ويرغبوهم فيهم   
 فهم كاحلية   ، إن استطاعوا  ،سنحت هلم نفذوا ما يريدون من جرائم مث هربوا بعد ذلك          

يث إم ال يرسلون لنا يف الغالب إال العاطلني  ح ،ملمسها لني ولكنها حتمل السم القاتل     
  عن 

                                                
 .١١٨سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .١٠٥سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٨٩سورة النساء اآلية ) ٣(
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 فيـأيت ليـتعلم يف      ، أو من كانت خربته قليلة     ، أو من سجن عدة مرات     ،العمل هناك 
 وال  ، أما من مهر يف الصناعة أو الطب أو غريه فإم حيتفظون بـه لـبالدهم               ،جمتمعنا

   . وإن أرسلوه فبشروط وأجور مرتفعة،يرسلونه أبدا

 أن املـستقدم ال  : الذي حيدث من بعض املستقدمني املسلمني فـسببه        أما التقصري 
 فيكون من ، وأبعد عن مظاهر الفسق والفساد،جيتهد يف اختيار من كان أقرب إىل اخلري       

بينهم من يدعي اإلسالم وهو غري ملتزم به وال بأحكامه فيحصل به ضرر عظيم وفساد               
   .كبري وتشويه لسمعة املسلمني

 ،ن رأى من أحد املستقدمني املـسلمني تقـصريا أن ينـصحه           والواجب على م  
 فإن استقام وإال استبدله بغريه      ، حىت يعرف ما يراد منه من عمل       ، ويصرب عليه  ،ويوجهه

 واحلمد  ،من املسلمني الصاحلني املخلصني الذين ال ختلو منهم كل بلد من بالد املسلمني            
 ملا يف ذلك من تقريب من أبعده ، جيوز أما أن يستمر يف استقدام الكفار فهذا أمر ال        ،هللا
   . وائتمان من خونه اهللا،اهللا

ومن أثىن عليهم ومدحهم وفضلهم على املسلمني يف العمل وغريه فإنه قد أتى إمثا              
 ومن املعلوم أن هذه اجلزيرة ال جيوز أن يـستقدم   .عظيما وأساء الظن بإخوانه املسلمني    

غي للعاقل أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام          وال ينب  .إليها الكفار إال بصفة مؤقتة    
 فالنيب صلى اهللا عليه وسـلم أمـر         ، ألن أكثر اخللق ال يتقيدون حبكم الشرع       ؛الكفار

 وأن ال يبقـى فيهـا إال        ،بإخراج الكفار من هذه اجلزيرة، وأوصى عند موته بـذلك         
يها الكفار إال بصفة  فال جيوز أن يقر ف  ، فهي منبع اإلسالم ومهبط الوحي     ،اإلسالم فقط 

 كالباعة الذين جيلبون البضائع اليت حيتاج إليها املسلمون         ، حلاجة يراها ويل األمر    ،مؤقتة
   ،مث يرجعون إىل بالدهم



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٣٥٦ -

 مث أجالهـم    ، للضرورة إليهم  ؛كما استخدم النيب صلى اهللا عليه وسلم اليهود يف خيرب         
عا يف هذه اجلزيرة باحلذر مـن        فأوصي إخواين مجي   .عمر رضي اهللا عنه ملا استغىن عنهم      

 وأن يعتاضوا عنـهم     ،استقدام الكفار من النصارى واهلندوس وغريهم والتواصي بذلك       
 طاعة للرسـول صـلى اهللا عليـه    ،باملسلمني املعروفني حبسن السرية والعقيدة واألمانة  

ـ  ومحاية هلذا اتمع اإلسالمي من مكا      ، وعمال بسنته  ،وسلم د أعدائـه وأخالقهـم     ئ
   .يمةالذم

 وأن يعيذنا مجيعا مـن شـرور   ،واهللا املسئول أن يوفقنا ومجيع املسلمني ملا يرضيه     
 وصـلى اهللا    . إنه جواد كـرمي    ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته     ،أنفسنا وسيئات أعمالنا  
    . وآله وصحبه،وسلم على نبينا حممد

  حكم دخول الكفار املساجد

 هل جيوز الـسماح  :ول يف سؤاهلا من املدينة املنورة تق - أم عماد    : األخت :س
 حيث إن بعـض     ،للنصارى أو اليهود أو غريهم من الكفار دخول املساجد لزيارا         

  الدول اإلسالمية تنظم مثل هذه الزيارات لبعض الشخصيات اليت تزورها؟ 

 كـأن   ؛ ال حرج يف دخول الكافر املسجد إذا كان لغرض شرعي وأمر مباح            :ج
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـزل        . أو حنو ذلك   ،املاء أو يشرب من     ،يسمع املوعظة 

 ويـسمعوا   ، ليشاهدوا املصلني  ؛بعض الوفود الكافرة يف مسجده صلى اهللا عليه وسلم        
 وألنه صلى اهللا عليه     ، وليدعوهم إىل اهللا من قريب     ،قراءته صلى اهللا عليه وسلم وخطبة     

 واهللا  . فهداه اهللا وأسلم   ،ه إليه أسريا  وسلم ربط مثامة بن أثال احلنفي يف املسجد ملا أيت ب          
   .ويل التوفيق
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  احللف بغري اهللا ال جيوز

 وال جيـوز   ، هللا سبحانه وتعاىل أن يقسم مبا شاء من خملوقاته على ما شاء منـها             
 فإن اهللا شرع لعبـاده املـؤمنني أن         ،ملخلوق كائنا من كان أن حيلف بغريه جل وعال        

 وهذا خالف مـا كـان يفعلـه         ،و بصفة من صفاته   تكون أميام به سبحانه وتعاىل أ     
 ، والـشرف  ، كالكعبة . فقد كانوا حيلفون بغريه من املخلوقات      ،املشركون يف اجلاهلية  

 وغري ذلـك ممـا     ، والسيوف ، واآلباء ، والعظماء ، وامللوك ، واملشايخ ، واملالئكة ،والنيب
 بإمجاع أهل العلـم؛      فهذه األميان كلها ال جتوز     ،حيلف به كثري من اجلهلة بأمور الدين      

 وقوله صـلى اهللا عليـه       ))من حلف بغري اهللا فقد أشرك     (( :لقوله صلى اهللا عليه وسلم    
 رواه ))إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فمن كان حالفـا فليحلـف بـاهللا            (( :وسلم

 ويف حـديث    ))فمن كان حالفا فال حيلف إال باهللا أو ليـصمت         (( : وملسلم ،البخاري
 وقولـه   ))وا بآبائكم وال بأمهاتكم وال حتلفوا باهللا إال وأنتم صـادقون          ال حتلف (( :آخر

:  وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه      ))من حلف باألمانة فليس منا    (( :صلى اهللا عليه وسلم   
 واألحاديث واآلثـار يف     )ألن أحلف باهللا كاذبا أحب إيل من أن أحلف بغريه صادقا          (

   .هذا املعىن كثرية

 وأال حيلفوا إال باهللا وحده أو صفة من         ،ني أن حيفظوا أميام   فالواجب على املسلم  
   . لألحاديث السابقة. وأن حيذروا احللف بغري اهللا كائنا من كان،صفاته

 وأن  ، وأن مينحهم الفقه يف دينـه      ،نسأل اهللا عز وجل أن يوفق املسلمني ملا يرضيه        
 إنـه ويل ذلـك      ،ليعيذنا وإياهم من مضالت الفنت ومن شرور النفس وسيمات العم         

   . وآله وصحبه، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد.والقادر عليه
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عدم جواز التساهل يف الوقاية دف املوت يف بالد 
  )١(احلرمني

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يطلع عليه مـن املـسلمني احلجـاج                  
   آمني .نا مجيعا صراطه املستقيموغريهم، وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه وسلك ب

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فقد ذكر يل غري واحد من املسلمني أن كثريا من احلجاج الوافدين إىل احلـرمني               
 وذلـك   ،الشريفني يعرض نفسه ألسباب املوت رغبة منه يف أن ميوت يف بالد احلرمني            

 والتعـرض ألخطـار     ، يف الشمس احلـارة    بالتساهل يف أسباب الوقاية كتعمد البقاء     
   . وغري ذلك من أنواع اخلطر على احلياة،السيارات

 والبعد عـن  ،ولذلك فإين أنصح إخواين احلجاج وغريهم باحلذر من هذا التساهل     
وال تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَـانَ       ﴿ : لقول اهللا عز وجل    ؛أسباب اخلطر حسب الطاقة   

 ِحيمر ٢(﴾اِبكُم(  لُكَةِ    ﴿ : وقوله سبحانههِإلَى الت ِديكُملْقُوا ِبأَيال تو﴾)وقـال الـنيب     )٣ 
 واآليـات   .))من قتل نفسه بشيء عذب بـه يـوم القيامـة          (( :صلى اهللا عليه وسلم   

   . وإمنا املقصود التنبيه والتحذير.واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

 . املسلمني الفقه يف دينه والثبـات عليـه   ورزقنا ومجيع،وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه    
   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
                                                

 . هـ١٢/١٤١٣ /٢ بتاريخ )١٣١٢(نشرت يف جريدة العامل اإلسالمي يف العدد ) ١(
 .٢٩سورة النساء اآلية ) ٢(
 .١٩٥ية سورة البقرة اآل) ٣(
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  )١(من رأى يف املنام ما يكره

 لقد كان يل قريب يكرهين يف حياته وال يطيقين وكان يضربين وقد توفـاه          :س
 أراه يالحقين أنا وابنيت الصغرية لكـين        ، ويف هذه األيام أحلم أحالما مزعجة      ..اهللا

   . أرجو إرشادي إىل ما يرحيين،وال يستطيع اإلمساك يبأهرب منه 

 واملشروع للمسلم إذا    ، هذه الرؤيا وأشباهها من املرائي املكروهة من الشيطان        :ج
 ومن شر   ، وأن يتعوذ باهللا من الشيطان     ،رأى ما يكره أن ينفث عن يساره ثالث مرات        

 ؛ وال خيرب ا أحـدا     ،ره مل ينقلب على جنبه اآلخر فإا ال تض        ،)ثالث مرات (ما رأى   
الرؤيا الصاحلة من اهللا واحللـم      (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح        

من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثالث مرات وليتعوذ باهللا من        
الشيطان ومن شر ما رأى ثالث مرات مث لينقلب على جنبه اآلخر فإا ال تـضره وال                 

  .))رب ا أحدا وإذا رأى ما حيب فليحمد اهللا وليخرب ا من حيبخي

                                                
 . هـ١/٢/١٤١٦ بتاريخ )١٤٩٧(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
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  )١(إهداء تالوة القرآن الكرمي لآلخرين

 شهر القرآن الكرمي هل جيوز أن أخـتم القـرآن           ، يف هذا الشهر العظيم    :س
 علما بأما أميان ال يقرآن وال يكتبان؟ وهل جيوز أن أختم القرآن             ،الكرمي لوالدي 

راءة والكتابة ولكن أريد إهداءه هذه اخلتمة؟ وهل جيـوز يل أن            لشخص يعرف الق  
  أختم القرآن ألكثر من شخص؟ 

 مل يرد يف الكتاب العزيز وال يف السنة املطهرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                 :ج
 وال عن صحابته الكرام ما يدل على شرعية إهداء تالوة القرآن الكرمي للوالدين              ،وسلم

 وتـدبر معانيـه    ، واالستفادة منه  ،ا شرع اهللا قراءة القرآن لالنتفاع به       وإمن ،وال لغريمها 
ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُـو         ﴿ : قال تعاىل  ،والعمل بذلك 

 : وقال سـبحانه   )٣(﴾قْومِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَ      ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾الْأَلْباِب
اقـرؤوا  (( : وقال نبينا عليه الصالة والـسالم  )٤(﴾قُلْ هو ِللَِّذين آمنوا هدى وِشفَاءٌ     ﴿

إنه يؤتى  (( : ويقول صلى اهللا عليه وسلم     ))القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه      
البقرة وآل عمران كأما بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة         

 أنـه   :واملقصود،))غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طري صواف حتاجان عن أصحاما          
  أنزل للعمل به وتدبره والتعبد بتالوته واإلكثار 

                                                
 . هـ٣/٩/١٤١٥ بتاريخ )١٤٧٨(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
 .٢٩سورة ص اآلية ) ٢(
 .٩سورة اإلسراء اآلية ) ٣(
 .٤٤سورة فصلت اآلية )٤(
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 وال أعلم يف إهدائه للوالدين أو غريمها أصال         ،من قراءته ال إلهدائه لألموات أو غريهم      
من عمل عمال ليس عليه أمرنـا فهـو         (( : عليه وسلم   وقد قال صلى اهللا    ،يعتمد عليه 

   .))رد

 ال مانع من إهداء ثواب القرآن       :وقد ذهب بعض أهل العلم إىل جواز ذلك وقالوا        
 ، وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء لألموات وغريهـم        ،وغريه من األعمال الصاحلات   

 ولـو كـان     ،ناه وما جاء يف مع    ، للحديث املذكور  ؛ هو القول األول   :ولكن الصواب 
   .إهداء التالوة مشروعا لفعله السلف الصاحل

 ألا توقيفية ال تثبت إال بنص من كـالم اهللا عـز             ؛والعبادة ال جيوز فيها القياس    
 أما  . للحديث السابق وما جاء يف معناه      .وجل أو من سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم        

 ،لغري ممن قد حج عن نفـسه       واحلج عن ا   ، والدعاء هلم  ،الصدقة عن األموات وغريهم   
 وهكذا قضاء الصوم عمن مات وعليه       ،وهكذا العمرة عن الغري ممن قد اعتمر عن نفسه        

 فكل هذه العبادات قد صحت ا األحاديث عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          -صيام  
 .وسلم إذا كان احملجوج عنه واملعتمر عنه ميتا أو عاجزا هلرم أو مرض ال يرجى بـرؤه                

   . التوفيقواهللا ويل

  )١(قراءة القرآن يف أوقات العمل

 أنا موظف ويف العمل أقرا القرآن الكرمي يف أوقات          : يقول - م   . خ :سؤال من 
 إن هذا الوقت للعمل وليس لقـراءة  : ولكن املسئول ينهاين عن ذلك بقوله      ،الفراغ
   فما حكم ذلك  ،القرآن

                                                
 .ـ ه١٧/٩/١٤١٥ بتاريخ )١٤٨٠(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
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  جزاكم اهللا خريا؟ 
 وهكذا التسبيح والتـهليل     ، يف قراءة القرآن    إذا مل يكن لديك عمل فال حرج       :ج
 أما إذا كانت القراءة تشغلك عن شيء يتعلق بعملك          ، وهو خري من السكوت    ،والذكر

 فال جيوز لك أن تشغله مبا يعوقك عن         ، ألن الوقت خمصص للعمل    ،فال جيوز لك ذلك   
   .العمل

  حكم قراءة القرآن يف مرتل فيه كلب
 ما حكم قراءة القـرآن يف  : يقول يف سؤاله  من اإلسكندرية  - ب   . األخ أ  :س

  مرتل فيه كلب؟ 
 والواجب إخراج الكلب وعدم بقائه يف املرتل إال إذا كان           ، ال حرج يف ذلك    :ج

:  لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم       . واملاشية ، واحلرث ، الصيد :ألحد ثالثة أمور وهي   
من أجـره كـل يـوم       من اقتىن كلبا إال كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص             ((

   . واهللا ويل التوفيق. متفق عليه))قرياطان
حكم قراءة القرآن على امليت ووضع املصحف على بطنه، وهل 

  للعزاء مدة حمدودة؟
ـ      :س ـ . األخت اليت رمزت المسها ب ه  من الريـاض تقـول يف      - هـ   . ه
زاء  وهل للع  ، ما حكم قراءة القرآن على امليت   ووضع املصحف على بطنه            :سؤاهلا

   . إا ثالثة أيام فقط؟ أرجو اإلفادة جزاكم اهللا خريا:أيام حمدودة حيث يقال

 بـل ذلـك غـري       ، ليس لقراءة القرآن على امليت أو على القرب أصل صحيح          :ج
 ولـيس   ، وهكذا وضع املصحف على بطنه ليس لـه أصـل          ، بل من البدع   ،مشروع
   وإمنا ذكر بعض أهل العلم وضع ،مبشروع
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   . بعد املوت حىت ال ينتفخ، ثقيل على بطنهحديدة أو شيء

 بل يشرع من حني خروج الروح قبل الـصالة          ،وأما العزاء فليس له أيام حمدودة     
 ، وليس لغايته حد يف الشرع املطهر سواء كان ذلك ليال أو ـارا             ،على امليت وبعدها  

 غري ذلك من    وسواء كان ذلك يف البيت أو يف الطريق أو يف املسجد أو يف املقربة أو يف               
   . واهللا ويل التوفيق.األماكن

   من ينظر يف املصحف دون حتريك الشفتني هل يثاب على ذلك ؟ 

  مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز سلمه اهللا 

 فإن بعض الناس يأخذون املـصحف       : أما بعد  ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
 أم ال ،ه احلالة ينطبق عليها اسم قراءة القرآن هل هذ  ،ويطالعون فيه دون حتريك شفتيهم    

 لكي يستحقوا بذلك ثواب قراءة القرآن؟ وهل املرء يثاب          ؛واإلمساع؛بد من التلفظ ا   
   .على النظر يف املصحف؟ أفتونا جزاكم اهللا خريا

 ال مانع من النظر يف القرآن من دون       . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته     :اجلواب
 لكن ال يعترب قارئا وال حيصل له فضل القـراءة إال إذا  ،ر والتعقل وفهم املعىن  قراءة للتدب 

اقرءوا القرآن  (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      .تلفظ بالقرآن ولو مل يسمع من حوله      
   . رواه مسلم))فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه

 كمـا يف األحاديـث      ، الذين يعملون به   :ومراده صلى اهللا عليه وسلم بأصحابه     
من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة واحلسنة         (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ،األخرى
  بعشر 
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 ، وال يعترب قارئا إال إذا تلفظ بذلك       ، والدارمي بإسناد صحيح   ، خرجه الترمذي  ))أمثاهلا
   . واهللا ويل التوفيق.كما نص على ذلك أهل العلم

  )١(عالج األمراض العضوية بالقرآن

 هل التداوي والعالج بالقرآن يشفي من       : من الرياض  - ب   . م : سؤال من  :س
األمراض العضوية كالسرطان كما هو يشفي من األمراض الروحية كالعني واملـس            

   .وغريمها؟ وهل لذلك دليل؟ جزاكم اهللا خريا

 واألدلة على ذلك كثرية،     ، القرآن والدعاء فيهما شفاء من كل سوء بإذن اهللا         :ج
وننزلُ ِمن  ﴿ : وقوله سبحانه  )٢(﴾قُلْ هو ِللَِّذين آمنوا هدى وِشفَاءٌ     ﴿ :ا قوله تعاىل  منه

     ِمِننيؤةٌ ِللْممحرِشفَاٌء و وا هآِن موكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا اشتكى         )٣(﴾الْقُر 
 ،)ثالث مرات ( )املعوذتني(  و ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد   ﴿ :شيئا قرأ يف كفيه عند النوم سورة      

مث ميسح يف كل مرة على ما استطاع من جسده فيبدأ برأسه ووجهه وصدره يف كـل                 
   . كما صح احلديث بذلك عن عائشة رضي اهللا عنها،مرة عند النوم

                                                
 . هـ١/٢/١٤١٦ بتاريخ )١٤٩٧(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
 .٤٤سورة فصلت اآلية ) ٢(
 .٨٢سورة اإلسراء اآلية ) ٣(
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  االستماع إىل برنامج نور على الدرب يف املسجد

ـ             : س دال مـن    هل يصح أن نستمع إىل برنامج نور على الدرب يف املسجد ب
   ومنعا لألحاديث الدنيوية يف املساجد؟ ،االستماع إىل أحاديث بعض املصلني الفارغة

 وقـد يـسر اهللا      ، وفيه مصاحل مجة   ، يف االستماع إىل هذا الربنامج خري عظيم       :ج
 فهو مبثابة حلقات علمية يستفيد منها الرجـال  ، ليستفيدوا منه  .للمسلمني هذا الربنامج  

 ومن حجة ، فهو من نعم اهللا العظيمة، وعلى أسرم ،م وجمالسهم  وهم يف بيو   ،والنساء
   .اهللا القائمة على الناس يصل إليهم يف بيوم ويف سيارام ويف طائرام ويف كل مكان

 وحيمدوا اهللا ويشكروه على مـا       ،فينبغي للمسلمني أن يستفيدوا من هذا الربنامج      
 ،للعلم من أماكن بعيـدة إىل املـساجد   وكان الناس يسعون .يسره هلم سبحانه وتعاىل  

 ورمبا سافر الرجل من بالد بعيدة إىل العامل يطلب          ، ليطلبوا العلم  .وإىل العلماء يف بيوم   
 وسافر غريه إىل مـصر    ، فقد سافر جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه إىل الشام           ،منه فائدة 

   .مة وهم أصحاب رسول اهللا وخري سلف هذه األ،واليمن يف حديث واحد

 وأنتم يف   ، ويا أمة اهللا يسر اهللا لكما هذا الربنامج بواسطة األثري          ،فأنت يا عبد اهللا   
 وأن  ، فأنا أوصي وأنصح كل مسلم وكل مسلمة أن يستفيد من هذا الربنامج            .بيوتكم

   .يسأل عما أشكل عليه من طريق هذا الربنامج
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 وأن يعينـهم علـى      ،احلقفنسأل اهللا أن يوفق القائمني على هذا الربنامج إلصابة          
 وأن يوفق املسلمني يف كل مكان إىل  ، وأمره ويه لألمة يف كل مكان      ،إبالغ رسالة اهللا  

 ومىت أشكل على أحد شيء من أمور دينـه          ، ويستفيدوا منه  ،أن يستمعوا هلذا الربنامج   
 : لقـول اهللا عـز وجـل       .فما عليه إال أن يسأل أهل العلم يف أي مكان حىت يطمئن           

  .)١(﴾لُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال تعلَمونَفَاسأَ﴿

 ولسماع العلم من غري هذا   ،وال بأس بفتح الراديو يف املسجد لسماع هذا الربنامج        
 فإذا جاءت أصوات املوسيقى أو      ،الربنامج يف األوقات املناسبة اليت يتفق اجلماعة عليها       

   .شيء ال يرتضى وجب قفله

                                                
 .٧سورة األنبياء اآلية ) ١(
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  )١( بالسيئةماهلَ

 حتدثين نفسي أحيانا بفعل منكـر أو        : من الرياض  - ح   . ع . أ : سؤال من  :س
 فهل علي إمث يف ذلـك؟       .قول سوء ولكين يف أحيان كثرية ال أظهر القول أو الفعل          

ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض وِإنْ تبدوا مـا           ﴿ :وما املقصود بقوله عز وجل    
   )٢(﴾و تخفُوه يحاِسبكُم ِبِه اللَّهِفي أَنفُِسكُم أَ

ال يكَلِّف اللَّه نفْسا ِإال     ﴿ : هذه اآلية الكرمية نسخها اهللا سبحانه وتعاىل بقوله        :ج
 )٣(﴾وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا ال تؤاِخذْنا ِإنْ نِسينا أَو أَخطَأْنـا             

 ))قد فعلـت  (( وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا عز وجل قال               ،اآلية
إن اهللا جتاوز عن أميت ما      (( : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،خرجه مسلم يف صحيحه   

   . متفق على صحته))حدثت أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم

معفو عنه ما   وبذلك يعلم أن ما يقع يف النفس من الوساوس واهلم ببعض السيئات             
 ومىت ترك ذلك خوفا من اهللا سبحانه كتب اهللا لـه            ، أو يعمل به   ،مل يتكلم به صاحبه   

 واهللا ويل   . ألنه قد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على ذلك             ؛بذلك حسنة 
   .التوفيق

                                                
 . هـ٤/٣/١٤١٢ بتاريخ )١٣٠٧(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
 .٢٨٤سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٢٨٦سورة البقرة اآلية ) ٣(
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  وجوب إعفاء اللحية وحترمي حلقها أو قصها

 وعلى آله وأصحابه ومن     ،رسول اهللا  والصالة والسالم على     ، واحلمد هللا  ،بسم اهللا 
   : أما بعد.اهتدى داه

هــ مقـاال    ١٤١٥ / ١ / ٢٤فقد نشرت صحيفة املدينة يف عددها الصادر يف         
   : يتضمن ما نصه،للشيخ حممد بن علي الصابوين عفا اهللا عنا وعنه

 ويتعاهـد   ، ويقص أظـافره   ،ومما يتعلق بالصورة واملظهر أن يهذب املسلم شعره       
 وال يتركها تطول حبيث ختيف ، دون تشذيب أو ذيب   ،فال يتركها شعثة مبعثرة    ،حليته

 فمن الشباب مـن  ، فكل شيء زاد عن حده انقلب إىل ضده    ، وتفزع الرجال  ،األطفال
 فنراه يطلق هلا العنان حىت تكـاد تـصل إىل           ،يظن أن أخذ أي شيء من اللحية حرام       

طَّلَعت علَيِهم لَولَّيت ِمنهم ِفرارا     لَِو ا ﴿ : ويصبح يف مظهره كأصحاب الكهف     ،سرته
 وعن ابن عمر    ، إخل ما ذكره عن النيب صلى اهللا عليه وسلم         ...)١(﴾ولَمِلئْت ِمنهم رعبا  

 وإباحـة لتـشذيب   ، وملا كان يف هذا الكالم خمالفة للسنة الصحيحة .رضي اهللا عنهما  
 مـن  - وفقه اهللا-يه على ما تضمنه كالمه رأيت أن من الواجب التنب ،اللحية وتقصريها 

 فقد ثبت عنه صلى اهللا      ،اخلطأ العظيم واملخالفة الصرحية لسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم         
 : يف الصحيحني وغريمها أنـه قـال       ،عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما        

خالفوا ى  قصوا الشوارب ووفروا اللح   (( : ويف لفظ  ))قصوا الشوارب وأعفوا اللحى   ((
 عن النيب صـلى اهللا عليـه   ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، ويف رواية مسلم   ))املشركني

  جزوا (( :وسلم أنه قال

                                                
 .١٨سورة الكهف اآلية ) ١(
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ففي هذه األحاديث الصحيحة األمر الصريح      ،))الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس    
صل للمشركني واوس واأل    خمالفة ؛بإعفاء اللحى وتوفريها وإرخائها وقص الشوارب     

يف األمر الوجوب فال جتوز خمالفته إال بدليل يدل على عدم الوجوب وليس هناك دليل               
وما آتاكُم الرسولُ   ﴿ :على جواز قصها وتشذيبها وعدم إطالتها وقد قال اهللا عز وجل          

يعوا الرسولَ  قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَطِ   ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا    
فَِإنْ تولَّوا فَِإنما علَيِه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإنْ تِطيعوه تهتـدوا ومـا علَـى                

   ِبنيالغُ الْموِل ِإال الْبسكَـاةَ    ﴿ : وقال عز وجل  )٢(﴾الرـوا الزآتالةَ ووا الـصأَِقيمو
 واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية وقـال  )٣(﴾لَعلَّكُم ترحمونَ وأَِطيعوا الرسولَ   

 قيل يا رسـول اهللا      ))أميت يدخلون اجلنة إال من أىب      كل(( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 رواه البخـاري يف     ))من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقـد أىب        (( :ومن يأىب؟ قال  

ما يتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ،صحيحه
 متفق  ))ما استطعتم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم           

   . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية.عليه

 عن أيب هريـرة     ،وقد احتج الشيخ حممد املذكور على ما ذكره مبا رواه الترمذي          
   صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يأخذ  عن النيب،رضي اهللا عنه

                                                
 .٧سورة احلشر اآلية ) ١(
 .٥٤سورة النور اآلية ) ٢(
 .٥٦سورة النور اآلية ) ٣(
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 وهذا احلديث ضعيف اإلسناد مل يصح عن النيب صلى اهللا           . وعرضها امن حليته من طوهل   
 ألن يف   ؛ ولكنه غـري صـحيح     ، ولو صح لكان حجة كافية يف املوضوع       ،عليه وسلم 

 الشيخ على ما    - أيضا   - واحتج   . وهو متروك احلديث   ،إسناده عمر بن هارون البلخي    
ره بفعل ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يأخذ من حليته يف احلج مـا زاد علـى                   ذك

 واحلجـة يف    ، ألنه اجتهاد من ابن عمر رضي اهللا عنـهما         ، وهذا ال حجة فيه    .القبضة
 أن رواية الراوي مـن الـصحابة   : وقد صرح العلماء رمحهم اهللا    .روايته ال يف اجتهاده   

 وهي مقدمة على رأيه إذا      ، عليه وسلم هي احلجة    ومن بعدهم الثابتة عن النيب صلى اهللا      
 وأن  ، أن يتقي اهللا سـبحانه     - الشيخ حممد    - فأرجو من صاحب املقال      .خالف السنة 

 ومعلوم عند   . وأن يصدح بذلك يف الصحيفة اليت نشر فيها اخلطأ         ،يتوب إليه مما كتب   
 من التمـادي     وخري له  ، وواجب عليه  ،أن الرجوع إىل احلق شرف لصاحبه     : أهل العلم 
 وأن يعيذنا مجيعا    ، وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياه ومجيع املسلمني للفقه يف الدين          .يف اخلطأ 

 وصلى  . إنه جواد كرمي   ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا    ،من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا    
   .اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

  تربية اللحى وما يوافق الشرع اإلسالمي منها

 فأي تربية اللحـى توافـق       ، أالحظ االختالف يف إرخاء اللحى وإطالقها      :س
  الشرع اإلسالمي وما سار عليه السلف الصاحل؟ 

قصوا الشوارب وأعفـوا    (( : ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          :ج
 واإلمـام مـسلم يف      ، خرجه اإلمام البخاري يف صـحيحه      ))اللحى خالفوا املشركني  

   فهو حديث ،جه األئمة اآلخرون رمحة اهللا عليهم وخر،صحيحه
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 أنـه جيـب   : ومعناه،صحيح ثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند أهل العلم        
 وعدم أخذها ال حلقا وال قصا وقال        ، وإعفائها ، وإرخاء حليته  ،على املؤمن قص شاربه   

 خرجـه   ))كنيقصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا املـشر      (( :صلى اهللا عليه وسلم   
 ، وقال أيضا فيما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنـه      .اإلمام البخاري يف صحيحه رمحه اهللا     
جزوا الشوارب وأرخـوا اللحـى خـالفوا        (( :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       

   . خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه))اوس

 :ى املـسلمني  وهذه األحاديث وما جاء يف معناها كلها تدل على أن الواجب عل           
 وجوب إرخـاء اللحـى وتوفريهـا        : وتدل أيضا على   ،قص الشوارب وعدم إطالتها   

 وقد قال اهللا عز     ، فالواجب على املسلمني طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم         .وإعفائها
لَ وعلَيكُم مـا  قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ تولَّوا فَِإنما علَيِه ما حم         ﴿ :وجل

         ِبنيالغُ الْموِل ِإال الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهِطيعِإنْ تو ملْتمويقول عز شأنه   )١(﴾ح : 
 ويقول  )٢(﴾من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيِهم حِفيظًا           ﴿

 قيل يا رسـول اهللا      ))كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب      (( : عليه وسلم  النيب صلى اهللا  
 خرجه اإلمام البخاري    ))من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب       (( :ومن يأىب؟ قال  

 ، والزكـاة ، من الصالة . فالواجب العناية بطاعة اهللا ورسوله يف كل شيء        .يف صحيحه 
   والنهي عن ،ف واألمر باملعرو، واجلهاد، واحلج،والصيام

                                                
 .٥٤سورة النور اآلية ) ١(
 .٨٠سورة النساء اآلية ) ٢(
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 ويف كل شيء مما جاء به       ، وعدم إسبال الثياب   ، وقص الشوارب  ، وإعفاء اللحى  ،املنكر
 وهذا هو طريق اجلنـة      ، وتركا للنواهي  ، امتثاال لألوامر  .صلى اهللا عليه وسلم    الرسول

ه يدِخلْه  ِتلْك حدود اللَِّه ومن يِطِع اللَّه ورسولَ      ﴿ : يقول اهللا سبحانه   ،وطريق السعادة 
     ِظيمالْع زالْفَو ذَِلكا وِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج *  ِص اللَّـهعي نمو

         ِهنيم ذَابع لَها وا ِفيهاِلدا خارن ِخلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرويقول سبحانه  )١(﴾و : 
﴿  ا أَيِض     قُلْ يالْـأَراِت واومالس لْكم ا الَِّذي لَهِميعج كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي رِإن اسا النه

ال ِإلَه ِإال هو يحِيي ويِميت فَآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه النِبي الْأُمي الَّـِذي يـؤِمن ِباللَّـِه                 
فاهلداية والسالمة والنجاح يف اتباعه صـلى اهللا        ،)٢(﴾كُم تهتدونَ وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّ  

قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه     ﴿ : ويقول جل وعال   ، وطاعة أوامره وترك نواهيه    ،عليه وسلم 
     كُموبذُن لَكُم ِفرغيو اللَّه كُمِببحوِني يِبععليه  فمن كان حيب اهللا وحيب رسوله        )٣(﴾فَات

 فاتباعه والتمسك مبا جاء به هـو        ، أن يتبع هذا الرسول العظيم     :الصالة والسالم فعليه  
 كما أنه السبيل للمغفرة ودخول اجلنة والنجاة مـن          ،السبيل الوحيد حملبة اهللا عز وجل     

   .النار

  أخذ األجرة على حلق اللحى حرام

كم املـال   بعض أصحاب صالونات احلالقة حيلقون حلى بعض الناس فما ح  :س
  الذي يأخذونه بسبب عملهم ؟ 

   ال جيوز للمسلم ، حلق اللحى وقصها حمرم ومنكر ظاهر:ج

                                                
 .١٤ – ١٣سورة النساء اآليتان ) ١(
 .١٥٨سورة األعراف اآلية ) ٢(
 .٣١سورة آل عمران اآلية ) ٣(
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 جيب على من فعل ذلك      ، وأخذ األجرة على ذلك حرام وسحت      ،فعله وال اإلعانة عليه   
 والصدقة مبا دخل عليه من ذلك إذا كـان يعلـم            ،التوبة إىل اهللا منه وعدم العودة إليه      

 ، فإن كان جاهال فال حرج عليه فيما سـلف         ،يف حترمي حلق اللحى   حكم اهللا سبحانه    
فَمن جاَءه موِعظَةٌ   ﴿ : لقول اهللا عز وجل يف أكلة الربا       ؛وعليه احلذر من ذلك مستقبال    

              اِر هالن ابحأَص فَأُولَِئك ادع نمِإلَى اللَِّه و هرأَمو لَفا سم ى فَلَههتِه فَانبر ا  ِمنِفيه م
 عن النيب صلى اهللا عليـه  ، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما   ، ويف الصحيحني  )١(﴾خاِلدونَ

 ويف صـحيح    ))قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خـالفوا املـشركني       (( :وسلم أنه قال  
قصوا الشوارب ووفـروا اللحـى      (( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ،البخاري

 عن النيب صلى اهللا     ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه      ،حيح مسلم  ويف ص  ))خالفوا املشركني 
 فالواجب علـى  ))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس (( :عليه وسلم أنه قال   

 وال ينبغي ، وقص الشارب وإحفائه ،كل مسلم أن ميتثل أمر اهللا يف إعفاء حليته وتوفريها         
   .ربه باملعصيةللمسلم أن يغتر بكثرة من خالف هذه السنة وبارز 

 وأن يعينهم على طاعتـه وطاعـة   ،نسأل اهللا أن يوفق املسلمني لكل ما فيه رضاه   
 وأن مين على من خالف أمر اهللا ورسوله بالتوبة النـصوح  ،صلى اهللا عليه وسلم  رسوله
 إنه مسيـع    ، واملبادرة إىل طاعته وامتثال أمره وأمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم           ،إىل ربه 
   .قريب

                                                
 .٢٧٥ية سورة البقرة اآل) ١(
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   حلق اللحى كامال أو ناقصا والصباغ باألسودحكم

 يوجد بعض اإلخوان حيلقون حلاهم كامال وبعضهم يبقي قلـيال يف رأس             : س
 إنه مل يرد ال يف الكتاب وال : وفيه من يصبغ بالصباغ األسود مث يقولون مجيعا        ،الذقن

 ومل يرد   ،ديف السنة ي وال حترمي وال خالفه ال يف حلق اللحية وال يف صبغها بالسوا              
 ويعتربون أنفسهم علـى     ، علما بأن منهم من حيلق ومنهم من يصبغ        ،ما يثبت ذلك  

       . نرجو من مساحتكم اجلواب الكايف والشايف يف هـذه املـسألة     ،حق حسب أقواهلم  
   . م. س. ع، س. ع. م، أ. ح.ب/ أبناؤكم 

   : وبعد. وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته:ج

اهللا عليه وسلم يف الصحيحني وغريمها من حديث ابن عمـر           ثبت عن النيب صلى     
قصوا الـشوارب وأعفـوا     (( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ،رضي اهللا عنهما  

قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا     (( : ويف لفظ البخاري   ))اللحى خالفوا املشركني  
 عن النيب صلى اهللا     ،نه عن أيب هريرة رضي اهللا ع      ، وروى مسلم يف صحيحه    ))املشركني

 ويف صـحيح  ))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اـوس    (( :عليه وسلم أنه قال   
 ))غريوا هذا الشيب واجتنبوا الـسواد     (( :مسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

 عن النيب صـلى اهللا عليـه   ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما    ،ويف السنن بإسناد صحيح   
يكون يف آخر الزمان قوم خيضبون بالسواد كحواصـل احلمـام ال            (( :الوسلم أنه ق  

ـ  وهذا وعيد شديد ي    . والنسائي ، رواه أبو داود   ))يرحيون رائحة اجلنة    أن هـذا    :ضيق
   .العمل من الكبائر

   . ومن طاعة اهلوى والشيطان،نسأل اهللا أن يعيذنا مجيعا من أسباب غضبه
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  )١(هل جيوز حلق اللحية ملن خيشى الفتنة؟

 إذا كان الرجل يف بلد ال يستطيع أن يرخي حليته فتكون حليتـه مـصدر                :س
  شبهة هل له حلقها؟ 

 فإن الذين ، بل عليه أن يتقي اهللا وجيتنب األشياء اليت تسبب أذاه    ، ليس له ذلك   :ج
 حياربوا من أجل بعض ما يقع من أهلها مـن           ،حياربون اللحى ال حياربوا من أجلها     

 ووجه الناس إىل    ، ودعا إىل اهللا باللسان    ، فإذا استقام على الطريق    ،وانغلو وإيذاء وعد  
 هـذا  ، ومل يتعرض للناس ما تعرضوا له، وحافظ على الصالة ، أو أقبل على شأنه    ،اخلري

وغريها إمنا هو يف حق أناس يتعرضون لبعض املسئولني من ضـرب             الذي يقع يف مصر   
   .م املسئولون فلهذا يتعرض هل؛وقتل أو غري ذلك من اإليذاء

 وحيافظ  ، وأن يتقي اهللا ويرخي حليته     ،فالواجب على املؤمن أال يعرض نفسه للبالء      
 ، ال بالتعدي على النـاس ، بالكالم الطيب، وينصح اإلخوان ولكن بالرفق   ،على الصالة 

 قـال اهللا    ، ولكن بالكالم الطيب واألسلوب احلسن     ،وال بضرم وال بشتمهم ولعنهم    
ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهـي          ادع  ﴿ :جل وعال 

نسا غَِليظَ الْقَلِْب           ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾أَحفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَِّه ِلن ٍة ِمنمحا رفَِبم
  ِلكوح وا ِمنفَضا بعثهما إىل فرعون    وقال اهللا ملوسى وهارون مل     )٣(﴾الن: ﴿   فَقُوال لَـه

   وقال النيب )٤(﴾قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى

                                                
 . هـ١٥/١١/١٤١٥ ليوم اجلمعة املوافق )٥٣٢(نشرت يف جريدة املسلمون يف العدد ) ١(
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ٢(
 .١٥٩سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .٤٤سورة طه اآلية ) ٤(
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إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال يرتع مـن شـيء إال               (( :صلى اهللا عليه وسلم   
 وليس عصر   ، هذا العصر عصر الرفق والصرب واحلكمة      ، وال سيما يف هذا العصر     ))شأنه
 وال بد مـن     ، فال بد من الصرب    ،إيثار للدنيا و يف غفلة    ، الناس أكثرهم يف جهل    .شدةال

   . وحىت يبلغ الناس وحىت يعلموا،الرفق حىت تصل الدعوة

   .ونسأل اهللا للجميع اهلداية

  حكم حلق اللحية مضطرا ملن يعمل يف اجليش

  أم ال؟ هل هذا حرام ، وذلك غصب عين، أنا يف اجليش وأحلق حلييت دائما:س

 ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أمـر بإعفائهـا             . ال جيوز حلق اللحية    :ج
 أن يف إعفائها وإرخائهـا   : وأخرب صلى اهللا عليه وسلم     ،وإرخائها يف أحاديث صحيحة   

 وطاعة الرسـول  ، وكان عليه الصالة والسالم كث اللحية،خمالفة للمجوس واملشركني 
:  ألن اهللا سبحانه يقول    ؛قه وأفعاله من أفضل األعمال     والتأسي به يف أخال    ،واجبة علينا 

ومـا آتـاكُم   ﴿ : وقال عز وجـل    )١(﴾لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ       ﴿
فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ   ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     

نع        أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَنْ توالتشبه بالكفار مـن أعظـم       )٣(﴾ أَم 
من (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     ؛ ومن أسباب احلشر معهم يوم القيامة      ،املنكرات

   فإذا كنت ))تشبه بقوم فهو منهم

                                                
 .٢١سورة األحزاب اآلية ) ١(
 .٧سورة احلشر اآلية ) ٢(
 .٦٣سورة النور اآلية ) ٣(
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ن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم        أل ؛يف عمل تلزم فيه حبلق حليتك فال تطعهم يف ذلك         
 فإن ألزموك حبلقها فاترك هذا العمل الذي        ))ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق     (( :قال

 ومن ترك   ، وأسباب الرزق األخرى كثرية ميسرة وهللا احلمد       ،جيرك لفعل ما يغضب اهللا    
  . وثبتنا وإياك على دينه، وفقك اهللا ويسر أمرك.شيئا هللا عوضه اهللا خريا منه

حكم طاعة الوالد يف حلق اللحية واخلروج للدعوة مع بعض 
  اجلماعات

 ع وفقه اهللا . ب.ج . م:من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم
   :سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أما بعد

   : املتضمن- وصلك اهللا داه -فقد وصلين كتابك 
   :طلب اجلواب عن سؤالني

   . حكم طاعتك لوالدك يف حلق اللحية عن:أوهلما
   . عن حكم اخلروج للدعوة مع بعض اجلماعات اليت تدعو إىل دين اهللا:واآلخر

 بأنه ال جيوز لك طاعة والدك يف حلق اللحية،          : أفيدك :فجوابا عن السؤال األول   
أحفوا الشوارب وأعفوا   (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،بل جيب توفريها وإعفاؤها   
   .))إمنا الطاعة يف املعروف(( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم))اللحى خالفوا املشركني

 ألن الرسول صـلى  .وإعفاء اللحية واجب وليس بسنة حسب االصطالح الفقهي 
   وليس هناك ، واألصل يف األمر الوجوب،اهللا عليه وسلم أمر بذلك
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   .صارف عنه

   :أما اجلواب عن السؤال الثاين

 اخلروج للدعوة سواء كان الوقت معينا بأيام أو بـشهور حـسب             فال حرج يف  
 وأحكـام الـشريعة     ،استطاعة الدعاة إذا كانوا أهل بصرية وعلم يف العقيدة الصحيحة         

 وقد كان الـنيب  ، ألن حتديد الوقت يعينهم على التهيؤ لذلك مبا يلزم من النفقة .املطهرة
   .صلى اهللا عليه وسلم يبعث الدعاة إىل اهللا

   .فقك اهللا لكل خري وأعانك عليهو

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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استنكار مقابلة صحيفة البالد مع صاحب أكرب شارب يف 
  العامل

 والصالة والسالم على نبينـا      ، وال عدوان إال على الظاملني     ،احلمد هللا رب العاملني   
 يف صـحيفة الـبالد    فقد قرئ علي ما نشر: أما بعد ، وعلى آله وصحبه أمجعني    ،حممد
صاحب أكـرب   ( :هـ بعنوان ١٤١٣ / ٥ / ١٢ الصادر يوم اجلمعة     )١٠٣٥٥(عدد  

 ملا فيه من منكـر ال       . وقد ساءين ذلك   .)شارب يف العامل أجرت معه الصحيفة مقابلة      
 وما فيه من دعوة إىل الفساد والفتنة، والترويج ملا خيالف هدي رسول اهللا صلى               ،جيوز

 وقد أمر اهللا باتبـاع مـا   ،هديه عليه الصالة والسالم أكمل هدي فإن  ،اهللا عليه وسلم  
وما آتاكُم الرسولُ فَخـذُوه     ﴿ : قال سبحانه  ، واجتناب ما ينهى عنه    ،يأمر به الرسول  

 ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أمر بإعفـاء اللحـى           )١(﴾وما نهاكُم عنه فَانتهوا   
 أما اختاذ الشوارب الطويلة وإطالة الشنبات فذلك        .أفضلوقص الشارب وإحفائه وهو     

قصوا الشوارب وأعفوا اللحى    (( : ألنه خمالف لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        .ال جيوز 
جزوا الـشوارب   (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ، متفق على صحته   ))خالفوا املشركني 

 :وله صلى اهللا عليه وسـلم     وق ، رواه مسلم يف صحيحه    ))وأرخوا اللحى خالفوا اوس   
   . رواه النسائي بإسناد صحيح))ومن مل يأخذ من شاربه فليس منا((

ويف هذه األحاديث الصحيحة وعيد شديد وحتذير أكيد مما يوجب على املـسلم             
 واملبادرة إىل امتثال ما أمر      ،احلذر مما ى عنه اهللا سبحانه ورسوله صلى اهللا عليه وسلم          

   .اهللا به ورسوله

                                                
 .٧آلية  سورة احلشر ا )١(
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من ذلك يعلم أن إعفاء الشارب واختاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من              و
 وهكذا حلق اللحية وتقصريها من مجلة الذنوب واملعاصي اليت تنقص اإلميـان     ،املعاصي
   . وخيشى منها حلول غضب اهللا ونقمته،وتضعفه

 وقـد   ،وال خيفى أن إطالة الشوارب وحلق اللحى من مشاة اوس واملشركني          
مـن تـشبه   (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛لم أن التشبه م منكر ال جيوز فعله       ع

 والفتنة  ، الدعوة إىل ترويج الفساد    : وهو ، ويف املقال منكر آخر عظيم     ))بقوم فهو منهم  
 والترغيب يف وسائل الزنا وذلك منكر عظيم مصادم لألدلـة الـشرعية مـن          ،بالنساء

 ،املسلم أن حيذر من مثل هذه الدعايات اخلبيثة وينكرها        فالواجب على    ،الكتاب والسنة 
وتعاونوا علَى الِْبـر والتقْـوى وال       ﴿ : عمال بقول اهللا عز وجل     ؛وحيذر إخوانه منها  

 وقول النيب صـلى  )١(﴾تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ       
  ))الدين النصيحة(( :اهللا عليه وسلم

 ))هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتـهم      (( :قيل ملن يا رسول اهللا؟ قال     
   .رواه مسلم يف صحيحه

 التوبة إىل   : فعلى القائمني عليها   ،وقد أساءت الصحيفة يف هذه املقابلة إساءة كبرية       
   . واحلذر من نشر كل مقال خيالف شرع اهللا،اهللا من ذلك

 ومنع الصحافة مـن     ،والواجب على املسئولني يف وزارة اإلعالم التشديد يف ذلك        
   . وعقاب من خالفه،نشر مثل ذلك

   .ونسأل اهللا للجميع اهلداية والتوفيق
                                                

 .٢سورة املائدة اآلية ) ١(
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  )١(حكم الغيبة إذا كان يف اإلنسان ما يقول

 والـبعض   ، بعض الناس هداهم اهللا ال يرون الغيبة أمرا منكرا أو حرامـا            :س
 متجـاهلني أحاديـث     ، إذا كان يف اإلنسان ما نقول فغيبته ليست حرامـا          :يقول

 أرجو من مساحة الشيخ توضيح ذلك جـزاكم اهللا          ،املصطفى صلى اهللا عليه وسلم    
  خريا؟ 

 سواء كان من العيب موجودا يف الشخص أم غري          ، ومن الكبائر  ، الغيبة حمرمة  :ج
ذكرك (( : قال ملا سئل عن الغيبة قال       ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه         ؛موجود

إن كان فيه ما تقـول      (( : قيل أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال         ))أخاك مبا يكره  
   ))فقد اغتبته وإن مل يكن فيه فقد ته

صلى اهللا عليه وسلم كل أنه رأى ليلة أسري به قوما هلم أظـافر مـن             وثبت عنه 
 هؤالء الذين يـأكلون     : فقيل له  ،عنهم فسأل   ،حناس خيمشون ا وجوههم وصدورهم    

يا أَيها الَِّذين آمنوا اجتِنبـوا      ﴿ : وقد قال سبحانه   ، ويقعون يف أعراضهم   ،حلوم الناس 
            ِحـبا أَيـضعب كُمضعب بتغال يوا وسسجال تو ِإثْم الظَّن ضعِإنَّ ب الظَّن ا ِمنكَِثري

 )٢(﴾كُلَ لَحم أَِخيِه ميتا فَكَِرهتموه واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه تـواب رِحـيم            أَحدكُم أَنْ يأْ  
 طاعة هللا سبحانه ؛ والتواصي بتركها،فالواجب على كل مسلم ومسلمة احلذر من الغيبة   

 وحرصا من املسلم على ستر إخوانـه وعـدم إظهـار     ،ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم    
   . واهللا ويل التوفيق.ألن الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة وتفريق اتمع و،عورام

                                                
 . هـ٢٢/٢/١٤١٦ بتاريخ )١٥٠٠(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
 .١٢سورة احلجرات اآلية ) ٢(
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  جمالس الغيبة والنميمة

 وأكون أحيانا يف وسط مجاعة يتحدثون عـن  ، أنا فتاة أكره الغيبة والنميمة :س
 ، وأنا يف نفسي أكـره هـذا وأمقتـه         ، ويدخلون يف الغيبة والنميمة    ،أحوال الناس 

 وكذلك ال يوجد مكان     ،فإنين ال أستطيع أن أاهم عن ذلك      ولكوين شديدة اخلجل    
 فهل علـي إمث يف  ، ويعلم اهللا أنين أمتىن أن خيوضوا يف حديث غريه       ،حىت أبتعد عنهم  

   .جلوسي معهم؟ وما الذي يتوجب فعله؟ وفقكم اهللا ملا فيه خري اإلسالم واملسلمني

 وإال  ،منـك فاحلمـد هللا     فإن قبلوا    ، عليك إمث يف ذلك إال أن تنكري املنكر        :ج
وِإذَا رأَيت  ﴿ : لقول اهللا سبحانه وتعاىل    ؛ وعدم اجللوس معهم   ،وجب عليك مفارقتهم  

الَِّذين يخوضونَ ِفي آياِتنا فَأَعِرض عنهم حتى يخوضوا ِفي حـِديٍث غَيـِرِه وِإمـا               
 : وقوله عـز وجـل  )١(﴾كْرى مع الْقَوِم الظَّاِلِمنيينِسينك الشيطَانُ فَال تقْعد بعد الذِّ   

وقَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم آياِت اللَِّه يكْفَر ِبها ويستهزأُ ِبها فَـال          ﴿
         مِإذًا ِمثْلُه كُمِرِه ِإنِديٍث غَيوا ِفي حوضخى يتح مهعوا مدقْعوقول النيب صـلى     )٢(﴾ت 

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلـسانه فـإن مل              (( :اهللا عليه وسلم  
   . خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه))يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

   . واهللا ويل التوفيق.واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

                                                
 .٦٨سورة األنعام اآلية ) ١(
 .١٤٠سورة النساء اآلية ) ٢(
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  )١(تلبس اجلين باإلنسي واقع ومعلوم

 هل تلبس اجلين باإلنسي ثابـت؟       : من مكة املكرمة   - ح   . س :سؤال من  :س
   .وما دليل ذلك؟ وما حكم من مل يؤمن بذلك ؟ جزاكم اهللا خريا

 وأدلته كثرية من    ، تلبس اجلين باإلنسي أمر معلوم وواقع      : واحلمد هللا  ، بسم اهللا  :ج
با ال يقُومونَ ِإال كَما يقُـوم       الَِّذين يأْكُلُونَ الر  ﴿ : منها قوله سبحانه   ،الكتاب والسنة 

    سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختومنها قوله جل وعال    ، اآلية )٢(﴾الَِّذي ي : ﴿   تا أَنفَم فَذَكِّر
 أن نبيـه صـلى اهللا   : أوضح سبحانه يف هذه اآلية)٣(﴾ِبِنعمِة ربك ِبكَاِهٍن وال مجنونٍ 

   .جمنونعليه وسلم ليس بكاهن وال 

فدل ذلك على أن الكهانة واجلنون موجودان وأن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم              
 وهكذا األحاديث عن النيب صلى اهللا عليـه         . واآليات يف هذا املعىن كثرية     .مرته عنهما 

 حديث املرأة اليت شكت إىل النيب صـلى اهللا عليـه            : ومنها ،وسلم يف هذا املعىن كثرية    
إن (( :ن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يدعو هلا فقـال هلـا    وسلم أا تصرع وطلبت م    

 فقالت يا رسول اهللا إين أتكـشف        ))شئت صربت ولك اجلنة وإن شئت دعوت لك       
 :فادعوا اهللا أال أتكشف فدعا هلا عليه الصالة والسالم ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم              

   . متفق على صحته))إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم((

 ألن ذلك مكابرة للواقع وخمالفة ؛وذا يعلم أنه ال جيوز إنكار تلبس اجلين باإلنسي     
   ولكن كثريا من الناس قد ،لألدلة الشرعية

                                                
 . هـ٧/٦/١٤١٥ بتاريخ  )١٤١٦(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
 .٢٧٥ية سورة البقرة اآل) ٢(
 .٢٩سورة الطور اآلية ) ٣(
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 ألمراض تصيبه يف رأسه أو غريه فيظن هو أو غـريه أنـه              ؛يصاب بصرع من غري جن    
 وقـد  ،وغـريه  ابن القيم رمحـه اهللا  : وقد نبه على ذلك العالمة،جمنون وليس مبجنون  

 وعوجل بالكي يف رأسه فزال عنه ما أصابه من اخللـل يف  ،شاهدنا ذلك من بعض الناس    
   . نسأل اهللا العافية والسالمة. والواقع من ذلك كثري،عقله

  )١(عالج الوساوس اليت تنتاب بعض األشخاص

 بعض األشخاص تنتابه وساوس يف أشياء عظيمة كأن يشطح به تفكريه إىل             :س
 حىت ليخيل إليه صور وأوهام وخياالت ويتشعب بـه          ، ويف كيفية صفاته   كيفية اهللا 
   أفيدونا جزاكم اهللا خريا عن عالج هذه الوساوس؟ ،التفكري

 أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن الـشيطان ال يـزال          . واحلمد هللا  ، بسم اهللا  :ج
خالق كل شيء  يوسوس لإلنسان حىت يرد عليه من الوساوس اخلبيثة حىت يقول هذا اهللا             

 فإذا جـاءت    ))فمن وجد ذلك فليقل آمنت باهللا ورسله ولينته       (( :فمن خلق اهللا؟ قال   
 مث  ، أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم      ، آمنت باهللا ورسله   :الوساوس من جهة اهللا فليقل    

   . بل حيارا مث ال خيوض يف ذلك، فال يستسلم هلذه الوساوس،ينتهي

  

                                                
 . هـ١/٢/١٤١٦ بتاريخ )١٤٩٧(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
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  ن وسوسة الشيطاناألدعية اليت تقال للتخلص م

   ما هي األدعية اليت تقال لغرض التخلص من وسوسة الشيطان؟ :س

اللهم أعذين مـن     (: مثل أن يقول   ، يدعو اإلنسان مبا يسر اهللا له من الدعوات        :ج
 اللهم أعـين علـى      ، اللهم احفظين من الشيطان    ، اللهم أجرين من الشيطان    ،الشيطان

 ويكثر من ذكر    ،) من مكايد الشيطان    اللهم احفظين  ،ذكرك وشكرك وحسن عبادتك   
   . ويتعوذ باهللا من وسوسة الشيطان الرجيم ولو يف الصالة، وقراءة القرآن،اهللا

، )ثالث مرات (وإذا غلب عليه الوسواس يف الصالة شرع له أن ينفث عن يساره             
 ألنه قد صح عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم أنـه            ؛ويتعوذ باهللا من الشيطان ثالثا    

كا إليه عثمان بن أيب العاص الثقفي رضي اهللا عنه ما جيده من الوساوس يف الـصالة                 ش
فأمره أن ينفث عن يساره ثالث مرات ويستعيذ باهللا من الشيطان الـرجيم وهـو يف                

 أن املؤمن واملؤمنـة إذا ابتليـا ـذا    :الصالة ففعل ذلك فذهب عنه ما جيده واحلاصل 
 وأن يتعوذا باهللا من الـشيطان  ،ل اهللا العافية من ذلك أن جيتهدا يف سؤا:الشيء فعليهما 

 وإذا توضأ فليجزم أنه توضـأ وال        .،كثريا وحيرصا على مكافحته يف الصالة ويف غريها       
 وكذلك إذا كـرب ال يعيـد        ، وإذا صلى جيزم أنه صلى وال يعيد الصالة        ،يعيد الوضوء 

 بل جيتهد يف التعوذ ،ضع لوساوسه وال ينبغي أن خي، وإرغاما له، خمالفة لعدو اهللا  .التكبري
   . وأن يكون قويا يف حرب عدو اهللا حىت ال يغلب عليه،باهللا منها
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   واألوقات اليت يتحرى فيها املسلم الدعاء،األدعية املستجابة

 ما هو الدعاء الذي أدعو به ليستجاب يل؟ وهل الدعاء كطلب الـزواج              :س
ألوقات اليت يتحرى فيهـا املـسلم       وغريه جائز يف السجود يف الفريضة؟ وما هي ا        

  الدعاء؟ 

وقَالَ ربكُم ادعوِني أَستِجب ﴿ : فقال سبحانه وتعاىل، اهللا شرع لعباده الدعاء   :ج
اِع         ﴿ : وقال عز وجل   )١(﴾لَكُمةَ الدوعد أُِجيب ي قَِريبي فَِإنناِدي عِعب أَلَكِإذَا سو

 وأحـرى األوقـات إلجابـة    ، للدعاء يف الفرض والنفل   والسجود حمل  )٢(﴾ِإذَا دعانِ 
 وهكذا السجود يف الصالة فرضا أو نفال يـستجاب  ، وجوف الليل ، آخر الليل  :الدعاء

 وهكذا آخر الصالة قبل السالم بعد التشهد والصالة على النيب صـلى اهللا              ،فيه الدعاء 
نـرب إىل أن تقـضى    وهكذا الدعاء يوم اجلمعة حني جيلس اخلطيب على امل    ،عليه وسلم 
 فينبغي ملن أراد أن يدعو أن    . وبعد صالة العصر إىل غروب الشمس يوم اجلمعة        ،الصالة

 ومن أمهها آخر ، وهكذا ما بني األذان واإلقامة الدعاء فيه ال يرد         ،يتحرى هذه األوقات  
بقى يرتل ربنا إىل السماء الدنيا كل ليلة حني ي     (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛الليل

ثلث الليل اآلخر فيقول من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه؟ من يـستغفرين              
هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى         (( :؟ ويف لفظ آخر فيقول    ))فأغفر له 

  .))سؤله؟ هل من تائب فيتاب عليه حىت يطلع الفجر

                                                
 .٦٠سورة غافر اآلية ) ١(
 .١٨٦سورة البقرة اآلية  )٢(
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 التهجـد    وهذا وقت عظيم ينبغي للمؤمن واملؤمنة أن يكون هلما فيه حظ مـن            
 وهذا الرتول اإلهلي نزول يليق باهللا عز وجل ال يـشاه نـزول              .والدعاء واالستغفار 

 وال ، فهو يرتل سبحانه نزوال يليق جبالله ال يعلم كيفيته إال اهللا سبحانه وتعـاىل            ،خلقه
 . والرضا وغري ذلـك ، والغضب، والرمحة، كاالستواء ،يشابه اخللق يف شيء من صفاته     

:  ومن ذلك قوله تعـاىل     )١(﴾لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري     ﴿ :لقوله سبحانه 
 العلـو   : ومعنـاه  ، فاالستواء يليق جبالله سبحانه    )٢(﴾الرحمن علَى الْعرِش استوى   ﴿

 لكنه استواء يليق باهللا ال يشابه فيه خلقه وال يعلم كيفيته إال اهللا    ،واالرتفاع فوق العرش  
 وكما  )٣(﴾لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري     ﴿ : كما قال تعاىل   ،نه وتعاىل سبحا

االستواء غري جمهول والكيف غري معقول واإلقرار بـه         ( :قالت أم سلمة رضي اهللا عنها     
 شيخ اإلمام مالك أحد التـابعني       - وقال ربيعة بن أيب عبد الرمحن        )إميان وإنكاره كفر  

 ، والكيف غري معقـول    ،االستواء غري جمهول  ( : ملا سئل عن ذلك قال     -نه  رضي اهللا ع  
 وملا سئل اإلمام مالك رمحه      ،) وعلينا التصديق  ، وعلى الرسول التبليغ   ،ومن اهللا الرسالة  

 ،االستواء معلـوم ( : عن االستواء قال- إمام دار اهلجرة يف زمانه يف القرن الثاين        -اهللا  
   : مث قال للسائل،) والسؤال عنه بدعة،واجب واإلميان به ،والكيف جمهول

                                                
 .١١سورة الشورى اآلية ) ١(
 .٥سورة طه اآلية ) ٢(
 .١١سورة الشورى اآلية ) ٣(
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   . مث أمر بإخراجه،)ما أراك إال رجل سوء(

 هو قول أهـل     ، وربيعة رضي اهللا عنهم    ، وأم سلمة  ،وهذا الذي قاله اإلمام مالك    
 إا جيب إثباا هللا عز وجل علـى      : يقولون يف أمساء اهللا وصفاته     ،السنة واجلماعة كافة  

 والتكييف منفي ال يعلـم    ، فاإلميان واإلقرار ا واجب    .ه وتعاىل الوجه الالئق به سبحان   
 ويقـول   )١(﴾ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد    ﴿ : وهلذا يقول سبحانه   ،كيفيتها إال اهللا عز وجل    

فَال تضِربوا  ﴿ : ويقول سبحانه  )٢(﴾لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري     ﴿ :سبحانه
 وهو سبحانه يغضب على أهل معصيته       )٣(﴾لْأَمثَالَ ِإنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ      ِللَِّه ا 

 وهـذا احلـب   ، ويبغض أعـداءه ، وحيب أولياءه  ، ويرضى عن أهل طاعته    ،والكفر به 
 كلها ثابتة له سبحانه على الوجه       ،والبغض والرضا والغضب وغريها من صفاته سبحانه      

 ، التزام هذا القول   : وهو قول أهل السنة واجلماعة فالواجب      ،ه عز وجل  الذي يليق جبالل  
قول الرسول صلى   :  ومن أدلة الدعاء يف السجود     . والرد على من خالفه    ،والثبات عليه 

فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا يف الـدعاء           (( :اهللا عليه وسلم  
أقرب ما يكون العبد من ربه      (( : وسلم  وقال صلى اهللا عليه    ))فقمن أن يستجاب لكم   

   . أخرجهما مسلم يف صحيحه))وهو ساجد فأكثروا الدعاء

 ، أو مـاال حـالال  ،فإذا سألت املرأة زوجا صاحلا يف السجود أو يف آخر الليـل         
   أو ،وكذلك الرجل إذا سأل ربه أن يعطيه زوجة صاحلة

                                                
 .٤سورة اإلخالص اآلية ) ١(
 .١١رى اآلية سورة الشو) ٢(
 .٧٤سورة النحل اآلية ) ٣(
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  . فكل ذلك طيب، حالالًماالً

 وهكذا بقية احلاجات اخلاصة،     ،حل كثرية للرجل واملرأة    وفيه مصا  ، والنكاح عبادة 
 اللهم اغنين عن سؤال خلقـك، اللـهم         ، اللهم اغنين بفضلك عمن سواك     :كأن يقول 

   . وحنو ذلك،ارزقين ذرية صاحلة
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  )١(شهادة اجلوارح على اإلنسان يوم القيامة

أَعداُء اللَِّه  ويوم يحشر   ﴿ : قال تعاىل  : من اخلرج يقول   - و . ع : سؤال من  :س
حتى ِإذَا ما جاُءوها شِهد علَـيِهم سـمعهم وأَبـصارهم           * ِإلَى الناِر فَهم يوزعونَ     

 أن اجلـوارح    : يفهم من اآلية   : والسؤال . اآليات )٢(﴾وجلُودهم ِبما كَانوا يعملُونَ   
 إن الفرج   :ا على اجلوارح املذكورة    فهل يقال قياس   ،املذكورة تتكلم وخترب مبا فعلت    

 فهـل   ،يتكلم وخيرب بالزىن أو اللواط وحنومها؟ ألن هناك من الوعاظ من يقول ذلك            
   .هذا صحيح؟ وما نصيحتكم للوعاظ فيما يتعلق بتفسري القرآن؟ جزاكم اهللا خريا

 هذه األمور وأشباهها توقيفية ليس للعقل فيهل جمـال،          . واحلمد هللا  ، بسم اهللا  :ج
 وليس  ،يس ألحد أن يثبت منها إال ما جاء به النص من الكتاب أو السنة الصحيحة              ول

 وإمنا أخرب اهللا سـبحانه يف       ،يف النصوص فيما نعلم ما يدل على شهادة الفرج مبا فعل          
 فال جيـوز    ،كتابه العظيم بشهادة السمع واألبصار واجللود واأللسنة واأليدي واألرجل        

قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش ما ظَهر ﴿ :لقول اهللا سبحانه ؛إثبات شيء آخر إال بالدليل  
ِمنها وما بطَن والِْإثْم والْبغي ِبغيِر الْحق وأَنْ تشِركُوا ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا وأَنْ                

ل سبحانه القول عليه بغري علم يف أعلى مراتب          فجع )٣(﴾تقُولُوا علَى اللَِّه ما ال تعلَمونَ     
   وقال عز وجل يف ،التحرمي

                                                
 . هـ٢٨/٦/١٤١٥ بتاريخ )١٤٦٩(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
 .٢٠ – ١٩سورة فصلت اآليتان ) ٢(
 .٣٣سورة األعراف اآلية ) ٣(
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يا أَيها الناس كُلُوا ِمما ِفي الْأَرِض حاللًا طَيبا وال تتِبعوا خطُـواِت             ﴿ :سورة البقرة 
      ِبنيم ودع لَكُم هطَاِن ِإنيوِء    * الشِبالس كُمرأْما يملَى اللَّـِه   ِإنقُولُوا عأَنْ تاِء وشالْفَحو

 ومـا   ، فأوضح سبحانه أن القول عليه بغري علم مما يأمر به الشيطان           )١(﴾ما ال تعلَمونَ  
   . نسأل اهللا العافية والسالمة، والعواقب الوخيمة،ذاك إال ملا فيه من الفساد العظيم

لقول عليه بغري علم يف كتابه أو        وأن حيذروا ا   ،أما نصيحيت للوعاظ فهي تقوى اهللا     
 بل جيب عليهم أن يتحروا يف وعظهـم         ،سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم أو يف غري ذلك         

 وأن يتثبتـوا يف كـل       ،وتعليمهم ما دل عليه الكتاب العظيم والسنة الصحيحة املطهرة        
 وفـق اهللا  )٢(﴾ِصريٍةقُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى ب    ﴿ : لقول اهللا عز وجل    .ذلك

   .اجلميع ملا يرضيه

  

                                                
 .١٦٩ – ١٦٨سورة البقرة اآليتان ) ١(
 .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ٢(
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  )١(حكم الوفاء بنذر الطاعة

 زوجـيت   : من املنطقة الشرقية بعث إلينا سؤاال يقول فيـه         - ر . ج : األخ :س
نذرت على نفسها أن تصوم ستة أيام من كل شهر إذا حصل ابنها على الـشهادة                

بدأت الصيام من ذلـك   و،قد حصل على تلك الشهادة منذ سنة تقريبا و ،االبتدائية
 نظرا النشغاهلا بتربية    ؛ ولكنها أحست بالندم على ذلك وشعرت باإلرهاق       ،التاريخ

 فما رأي فضيلتكم يف هذا النذر؟ وهل        .أبنائها وشئون بيتها وخصوصا أيام الصيف     
 علما أا نذرت أن تصوم ستة أيـام         ، أو تستغفر اهللا وتتوب إليه     ،تستمر يف الصوم  
  ة؟ شهريا مدى احليا

من نذر أن يطيـع     (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      . عليها أن تويف بنذرها    :ج
 وقد ، خرجه اإلمام البخاري يف صحيحه   ))اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه        

يوفُونَ ِبالنذِْر ويخافُونَ يوما كَـانَ شـره        ﴿ :مدح اهللا املوفني بالنذر يف قوله سبحانه      
سامِطريفإن كانـت  ، وال حرج عليها أن تصومها متفرقة إذا كانت مل تنو التتابع )٢(﴾ت 

 ويعظـم  ، ونسأل اهللا أن يعينها على ذلـك     .قد نوت التتابع فعليها أن تصومها متتابعة      
 لقول النيب صلى اهللا عليـه       . ونوصيها وغريها من املسلمني بأال تعود إىل النذر        ،أجرها
 ))ن النذر ال يرد من قدر اهللا شيئا وإمنا يستخرج به من البخيـل    ال تنذروا فإ  ((  :وسلم

  .متفق على صحته

   . وباهللا التوفيق

                                                
 . هـ١٦/٧/١٤٠٧ بتاريخ )١٠٨٣(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
 .٧سورة اإلنسان اآلية ) ٢(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٣٩٣ -

  حكم النذر يف حالة الغضب

 نذرت يف حالة غضب أن أضرب       : الرياض تقول  - أم عايض    : سؤال من  :س
   فماذا علي جزاكم اهللا خريا؟ . ولكين مل أفعل،ابين حىت يسيل دمه

 ، ألن هذا الضرب ليس قربة إىل اهللا       . عليك كفارة ميني   .مد هللا  واحل ، بسم اهللا  :ج
 وألن ضربه حىت يسيل دمه      ، فإذا مل تفعلي فعليك كفارة ميني      ،بل هو حمل اجتهاد ونظر    

 ، ونذر املعصية ال جيوز الوفـاء بـه        ، فيكون واحلال ما ذكر من نذر املعصية       .ال جيوز 
 ، أو عتق رقبة مؤمنـة     ، أو كسوم  ، إطعام عشرة مساكني   :وكفارته كفارة ميني وهي   

 واإلطعام يكون نصف صاع من قـوت        .فمن عجز عن األمور الثالثة صام ثالثة أيام       
 كيلو جرام ونصف علـى سـبيل        : ومقداره ،أهل البلد من متر أو بر أو أرز أو غريها         

   . واهللا ويل التوفيق.التقريب

  )١(حلف الرجل وهو يف حالة قد ال ميلك شعوره

 هـل يلزمـه   ، الرجل ليتم أمرا وهو يف حالة قد ال ميلك شعوره إذا حلف  :س
   وما هو؟ ،التكفري

 مثـل أن  ، إذا حلف اإلنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة الـيمني         :ج
   : أو)واهللا ألزورنه( : أو)واهللا ألكلمن فالنا( :يقول

                                                
 . هـ٢٤/٩/١٤١٥ بتاريخ )١٤٨١(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٣٩٤ -

 فإنه يلزمه كفارة    ، فلم يفعل ما حلف عليه     ، وما أشبه ذلك   ،)واهللا ألصلني كذا وكذا   (
 أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس يف وعيـه            ،اليمني إذا كان عاقال يعلم ما يقول      

 فإذا اشتد به الغضب حىت جعلـه ال         ، ألن الوعي ملا يقول ال بد منه       ؛فاليمني ال تنعقد  
 ، واملعتـوه  ، كـانون  .يعقل ما يقول وال يضبط ما يقول فمثل هذا ال كفارة عليـه            

 لقـول  ، ويكفر عن ميينه، وله أن يترك ما حلف عليه إذا رأى املصلحة يف ذلك    .والنائم
إذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فكفر عـن           (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 فلو حلف أال يزور فالنـا مث رأى أن          . متفق على صحته   ))ميينك وأت الذي هو خري    

 وال حرج يف تقـدمي  . وهكذا ما أشبه ذلك    ،نهاألصلح زيارته فإنه يزوره ويكفر عن ميي      
   . واهللا ويل التوفيق.الكفارة أو تأخريها

  )١(الشرك األصغر ال خيرج من امللة

   هل خيرج الشرك األصغر صاحبه من امللة؟ :س

 بل ينقص اإلميان وينايف كمـال التوحيـد         ، الشرك األصغر ال خيرج من امللة      :ج
 أو حنو ذلك نقص إميانه وضـعف،        ،أو تصدق يرائي   ، فإذا قرأ اإلنسان يرائي    .الواجب

   . لكن ال يكفر كفرا أكرب،وأمث على هذا العمل

  

                                                
 . هـ١٠/٩/١٤١٥ بتاريخ )١٤٧٩(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٣٩٥ -

  حكم الزوج الذي ال يعاشر باملعروف

 ، سنة ولدي العديد مـن األبنـاء والبنـات      ٢٥ إنين متزوجة منذ حوايل      :س
ـ               ام وأواجه كثريا من املشاكل من قبل زوجي فهو يكثر من إهانيت أمام أوالدي وأم

رتاح إال عنـدما خيـرج مـن    أالقريب والبعيد وال يقدرين أبدا من دون سبب وال     
 أرجو أن تدلوين علـى الطريـق   ،البيت، مع العلم أن هذا الرجل يصلي وخياف اهللا  

   .السليم جزاكم اهللا خريا

 وتذكريه باهللا واليوم اآلخر     ، ونصيحته باليت هي أحسن    ، الواجب عليك الصرب   :ج
 فإن مل يفعل فاإلمث عليـه ولـك         ،رجع إىل احلق ويدع أخالقه السيئة     لعله يستجيب وي  

 ويشرع لك الدعاء له يف صالتك وغريها بأن         ،األجر العظيم على صربك وحتملك أذاه     
 . وأن يعيذك من شره وشـر غـريه        ، وأن مينحه األخالق الفاضلة    ،يهديه اهللا للصواب  

تويب إىل اهللا سبحانه مما قـد        وأن ت  ، وأن تستقيمي يف دينك    ،وعليك أن حتاسيب نفسك   
 فلعله إمنا ،صدر منك من سيئات وأخطاء يف حق اهللا أو يف حق زوجك أو يف حق غريه       

وما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبمـا      ﴿ : ألن اهللا سبحانه يقول    .سلط عليك ملعاص اقترفتيها   
يب من أبيه أو أمـه أو إخوتـه          وال مانع أن تطل    )١(﴾كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ    

 ؛الكبار أو من يقدرهم من األقارب واجلريان أن ينصحوه ويوجهوه حبـسن املعاشـرة             
ولَهن ِمثْلُ  ﴿ : وقوله عز وجل   )٢(﴾وعاِشروهن ِبالْمعروفِ ﴿ :عمال بقول اهللا سبحانه   

رد ِهنلَياِل عجِللروِف ورعِبالْم ِهنلَيةٌالَِّذي عاآلية)٣(﴾ج .   

                                                
 .٣٠سورة الشورى اآلية ) ١(
 .١٩سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٢٢٨سورة البقرة اآلية ) ٣(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٣٩٦ -

أصلح اهللا حالكما وهدى زوجك ورده إىل الصواب على اخلري واهلدى إنه جواد             
   .كرمي

  )١(حكم عقد الزواج لزوجني أحدمها ال يصلي
 وقد مسعت من بعض     ، أعمل مأذون أنكحة   : يقول فيه  - ع . ل : سؤال من  :س

 ، جيوز العقد هلما   املنتسبني للعلم أن عقد الزواج لزوجني أحدمها ال يصلي باطل وال          
فهل هذا صحيح؟ وماذا أعمل إذا طلب مين عقد قران؟ هل أسـأل عـن حـال                 

   .الزوجني من ناحية صالما؟ أو أعقد القرآن دون السؤال؟ أفتونا مأجورين
 واحلمد هللا إذا علمت أن أحد الزوجني ال يصلي فال تعقد له علـى               ، بسم اهللا  :ج
بني الرجـل وبـني     (( :نيب صلى اهللا عليه وسلم     لقول ال  ؛ ألن ترك الصالة كفر    ؛اآلخر

 وقول النيب صـلى اهللا عليـه        ، خرجه مسلم يف صحيحه    ))الكفر والشرك ترك الصالة   
 ، أخرجه اإلمام أمحد   ))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر        (( :وسلم

وأن يهـدي    ، نسأل اهللا إن يصلح أحوال املسلمني      ،وأهل السنن األربعة بإسناد صحيح    
   . إنه مسيع قريب،ضاهلم

  
  )٢(حكم صلة الصديق الذي ال يؤدي الصالة وال يصوم رمضان

 يل صديق عزيز علي وأحبه حبا شديدا ولكن هـذا الـصديق ال يـؤدي           :س
   هل أصله أم ال؟ ،الصالة املفروضة عليه وال يصوم رمضان ونصحته ومل يقبل مين

   ويشرع ، ومعاداته فيه هذا الرجل وأمثاله جيب بغضه يف اهللا:ج

                                                
 . هـ٧/٦/١٤١٥ بتاريخ )١٤٦٦(ت يف جملة الدعوة يف العدد نشر) ١(
 . هـ١٧/٤/١٤١٢ بتاريخ )١٣١٣(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ٢(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٣٩٧ -

 ألن ترك الصالة وإن مل جيحد وجوا كفر أكرب يف أصـح قـويل               .هجره حىت يتوب  
بني الرجل وبني الـشرك والكفـر تـرك         (( :العلماء؟ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      

العهد الذي بيننـا    (( : وقوله عليه الصالة والسالم    ، خرجه مسلم يف صحيحه    ))الصالة
 . وأهل السنن بإسناد صحيح    ، خرجه اإلمام أمحد   ))فمن تركها فقد كفر   وبينهم الصالة   

   .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

 ألنه بذلك يكون مكذبا هللا ولرسـوله        .أما من جحد وجوا فهو كافر باإلمجاع      
 أما ترك الزكاة وترك صيام رمـضان        . نسأل اهللا العافية من ذلك     ،صلى اهللا عليه وسلم   
 وقد ذهب بعض أهل العلم إىل كفـر  . فمن أعظم اجلرائم والكبائر  من غري عذر شرعي   

 ولكـن   ، كاملرض والسفر  .من ترك الزكاة أو ترك صيام رمضان من غري عذر شرعي          
   .الصحيح عدم كفرمها الكفر األكرب إذا مل جيحدوا وجوب الزكاة والصيام

 كافر  أما من جحد وجوما أو أحدمها أو جحد وجوب احلج مع االستطاعة فهو            
 فالواجب  . ألنه مكذب هللا سبحانه ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم ذا اجلحد           ؛باإلمجاع

 وإن اقتضت ، ويشرع لك أن جره حىت يتوب إىل اهللا سبحانه  ،عليك أن تبغضه يف اهللا    
   .املصلحة عدم هجره لدعوته إىل اهللا وإرشاده لعل اهللا مين عليه باهلداية فال بأس

أمر املسلمني استتابة من عرف بترك الصالة فإن تـاب وإال           والواجب على والة    
فَِإنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سِبيلَهم ِإنَّ         ﴿ :قتل؛ لقول اهللا عز وجل    

ِحيمر غَفُور فدل ذلك على أن من مل يصل ال خيلى سبيله)١(﴾اللَّه .   

                                                
 .٥سورة التوبة اآلية ) ١(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٣٩٨ -

  .))إين يت عن قتل املصلني(( :وقال صلى اهللا عليه وسلم

   . فدل ذلك على أن من مل يصل مل ينه عن قتله

 أنه جيب على ويل األمـر       :وقد دلت األدلة الشرعية من اآليات واألحاديث على       
 وأن يهديه سـواء  ، ونسأل اهللا أن يرد صاحبك إىل التوبة  .قتل من ال يصلي إذا مل يتب      

   .السبيل

  )١(هل يعد لعنها طالقا؟ و،حكم لعن األبناء والزوجة

   ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن املرأة طالقا أم ال؟ :س

 التوبـة  : وعليه، بل هي باقية يف عصمته   ، وليس بطالق هلا   ، لعن املرأة ال جيوز    :ج
 وهكذا ال جيوز لعنه ألبنائه وال غريهم        . واستسماحه هلا من سبه إياها     ،إىل اهللا من ذلك   

 ))سباب املسلم فسوق وقتاله كفـر     (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      .ملسلمنيمن ا 
 خرجه البخاري   ))لعن املؤمن كقتله  (( : وقوله عليه الصالة والسالم    ،متفق على صحته  

   .يف صحيحه

 . أن لعن املسلم ألخيه من كبائر الذنوب       :وهذان احلديثان الصحيحان يدالن على    
 وال تطلـق املـرأة      .ظ اللسان من هذه اجلرمية الشنيعة      وحف ،فالواجب احلذر من ذلك   

   . بل باقية يف عصمة زوجها كما تقدم،بلعنها

  

                                                
 . هـ٦/٦/١٤١٢ بتاريخ )١٣٢٠(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٣٩٩ -

  حول طريقة ذكر اهللا عند الصوفية

   ملاذا يهتم الصوفيون بذكر اهللا فقط دون ذكر صفات اهللا؟ :١س

 ملاذا ال يقوم املسلمون بذكر اهللا فقط ويقومون بذكر اهللا مـن خـالل               :٢س
  توحيد وصفات اهللا؟ كلمة ال

 : إن اسم اهللا حيمل قيمة أكرب ولكن املسلمون يقولون       : الصوفيون يقولون  :٣س
   .بل ال إله إال اهللا حتمل القيمة الكربى

صـلى اهللا عليـه       قد دلت اآليات الكرميات واألحاديث الصحيحة عن النيب        :ج
 قول النيب صلى اهللا      كما يف  ، وهي ال إله إال اهللا     :وسلم أن أفضل الكالم كلمة التوحيد     

 وقـال عليـه     ))اإلميان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول ال إله إال اهللا         (( :عليه وسلم 
أحب الكالم إىل اهللا أربع سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا            (( :الصالة والسالم 

ولـه   ق : منـها  ؛ وقد ذكر اهللا يف كتابه العظيم هذه الكلمة يف مواضع كـثرية            ))أكرب
فَاعلَم أَنه ال ِإلَه ِإال اللَّه      ﴿ : وقوله عز وجل   )١(﴾شِهد اللَّه أَنه ال ِإلَه ِإال هو      ﴿ :سبحانه

 ِبكِلذَن ِفرغتاسذا اللفظ        )٢(﴾و ال إلـه إال   : واملشروع للمسلمني مجيعا أن يذكروا اهللا 
 وال حول وال قوة إال باهللا       ، أكرب  واهللا ، واحلمد هللا  ، سبحان اهللا  : ويضاف إىل ذلك   ،اهللا
   . كل هذا من الكالم الطيب املشروع-

 . وال جيوز التقيد بذلك  ، فهذا من البدع   ،)هو هو ( أو   ،)اهللا اهللا ( :أما قول الصوفية  
   وال عن أصحابه ،ألنه مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 .١٨سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .١٩سورة حممد اآلية ) ٢(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٤٠٠ -

من عمل عمال لـيس     (( :سلم لقول النيب صلى اهللا عليه و      ؛رضي اهللا عنهم فصار بدعة    
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه (( : وقوله عليه الصالة والسالم))عليه أمرنا فهو رد  

   . متفق عليه))فهو رد

 وال جيوز العمل بـه وال  ،ومعىن قوله صلى اهللا عليه وسلم فهو رد أي فهو مردود     
 . لألحاديث املـذكورة   ؛ فال جيوز ألهل اإلسالم أن يتعبدوا بشيء مل يشرعه اهللا          .يقبل

أَم لَهم شركَاُء شرعوا    ﴿ : لقول اهللا سبحانه منكرا على املشركني      ؛وما جاء يف معناها   
       أْذَنْ ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد ِمن موالـسالم علـيكم     . وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه     )١(﴾لَه 

   .ورمحة اهللا وبركاته

                                                
 .٢١ورة الشورى اآلية س) ١(
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وقف به اإلنسان هذا العصر ليس هو العصر الذي ي
  )١(الدعوة

 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكـة العربيـة              :أوضح مساحة الشيخ  
 أن هذا العـصر     : ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء        ،السعودية

 بل العكس الدعوة مسموعة ومفيـدة       ،ليس هو العصر الذي يوقف به اإلنسان الدعوة       
 على ضرورة التـزام كـل إنـسان    - طبقا لواس - وشدد مساحته   .واحلمد هللا ونافعة  

 مؤكدا حق والة األمر يف أن يوقفوا من ال يلتـزم            ،بالطريق السوي يف الدعوة إىل اهللا     
 ، وعليهم أن حياسبوا من خرج عن الطريق حـىت يـستقيم           ،بالطريقة اليت جيب اتباعها   

اء ذلك يف حماضرة لـسماحته يف أحـد          ج .وذلك من باب التعاون على الرب والتقوى      
 هل هذا العصر هو عصر الشح املطاع واهلوى         : وذلك ردا على سؤال    ،جوامع الرياض 

 ، إن هناك شحا مطاعا وهوى متبعا      : وقال مساحته  .املتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟     
 احلمد هللا الـدعوة     ، بل العكس  ،ولكن ليس هذا العصر الذي يوقف به اإلنسان الدعوة        

 فيدعو إىل اهللا وحيذر شحه املطـاع        ، وهناك من يستجيب هلا    ،موعة ومفيدة ونافعة  مس
 ولكن ال يقف عن الدعوة إال إذا جاء وقت متنع فيه الـدعوة ويعاقـب                ،وهواه املتبع 

   . وليس هذا بوقته وهللا احلمد،عليها

أما كون األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا كون بعـض النـاس               
 كل إنسان يلـزم الطريـق       ، ما مينع من الدعوة    ،قف ألجل خطئه يف بعض املسائل     يو

  ويستقيم على الطريق السوي ال 

                                                
 . هـ١٣/٦/١٤١٥ليوم األربعاء املوافق ) ٨٠٨٤(نشرت يف جريدة اجلزيرة يف العدد  ) ١(
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 أو أخطأ   ، إذا منع أحد أو أوقف أحد ألجل أنه خرج عن السبيل يف بعض املسائل              ،مينع
 وأن يوقفوا من ال     ، ومن حق والة األمور أن ينظروا يف هذه األمور         ،حىت يتأدب ويلتزم  

 ، وعليهم أن حياسبوا من خرج عن الطريق حىت يستقيم      ،لتزم بالطريقة اليت جيب اتباعها    ي
   .هذا من باب التعاون على الرب والتقوى

 وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشري أهـل  ،على الدولة أن تتقي اهللا يف ذلك     
 قد  ، ال ، يتكلم  كل إنسان  ، وال يترك احلبل على الغارب     ، عليها أن تقوم مبا يلزم     ،العلم

 وقد يتكلم أناس يثريون الشر والفنت ويفرقون بني النـاس  ،يتكلم أناس يدعون إىل النار   
 فعلى الدولة أن تراعي األمور بالطريقة اإلسالمية احملمدية مبشاورة أهل العلم       ،بدون حق 

 من يسلم من الغلـط؟      ، وإذا وقع خطأ أو غلط ال يستنكر       ،حىت يكون العالج يف حمله    
 والقاضـي   ، واألمري قد يغلط   ، والدولة قد تغلط   ، واآلمر الناهي قد يغلط    ،عي يغلط الدا
 ، والقاضي يتحـرى   ، والدولة تتحرى  ، لكن املؤمن يتحرى   ، كل بين آدم خطاء    ،يغلط

 فإذا  ، فإذا غلط ينبه على أخطائه ويوجه إىل اخلري        ، أحد معصوما  فليس ،واألمري يتحرى 
 إذا عاند احلق وعاند     السجن أو   ، أو من التأدب   ،جعاند فللدولة أن تعمل معه من العال      

   . ومن أجاب وقبل احلق فاحلمد هللا،االستجابة
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  )١( واحملاور اليت جيب التركيز عليها من الدعاة،واقع الدعوة

 واقع الدعوة اآلن كيف تقيمونه؟ وما  : من أمريكا يقول   - م   . أ : سؤال من  :س
ل املـستجدات احلاليـة يف هـذا العـامل          هي احملاور اليت جيب التركيز عليها يف ظ       

  والتحديات املعاصرة؟ 

 ، بطرق مل حتصل ملن قبلنا     ، يف وقتنا احلاضر يسر اهللا عز وجل أمر الدعوة أكثر          :ج
 وإقامة احلجة على الناس     ، وذلك بواسطة طرق كثرية    ،فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر    

 وعـن طريـق     ،وعن طريق التلفزة   ، مثال عن طريق اإلذاعة    ،اليوم ممكنة بطرق متنوعة   
 فالواجب على أهل العلم واإلميان وعلى خلفاء الرسول أن     . وهناك طرق شىت   ،الصحافة

 وال خيشون   ، وأن يبلغوا رسالة اهللا إىل عباد اهللا       ، وأن يتكاتفوا فيه   ،يقوموا ذا الواجب  
 بل يبلغـون    ،ريا وال حيابون يف ذلك كبريا وال صغريا وال غنيا وال فق           ،يف اهللا لومة الئم   

   . كما أنزل اهللا وكما شرع اهللا،أمر اهللا إىل عباد اهللا

 ،وقد يكون ذلك فرض عني إذا كنت يف مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سـواك               
 فإذا كنت يف مكان ليس فيه  ،كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر فإنه يكون فرض عني        

 ،جب عليك أنت أن تقوم بـذلك      من يقوى على هذا األمر ويبلغ أمر اهللا سواك فالوا         
فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ واألمر والنهي غريك فإنه يكون حينئذ يف حقك               

 وسـابقا إىل    ،سنة إذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافـسا يف اخلـريات            
   .الطاعات

   ولْتكُن﴿ :ومما احتج به على أا فرض كفاية قوله جل وعال
                                                

 .  هـ٢١/٦/١٤١٥ بتاريخ )١٤٦٨(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
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 أُم كُمرِ   ِمنيونَ ِإلَى الْخعدقال احلافظ ابن كثري يف تفسري هذه اآلية ما معنـاه           )١(﴾ةٌ ي : 
ولتكن منكم أمة منتصبة هلذا األمر العظيم تدعو إىل اهللا وتنشر دينه وتبلغ أمره سبحانه               

   .وتعاىل

ومعلوم أيضل أن الرسول عليه الصالة والسالم دعا إىل اهللا وقام بأمر اهللا يف مكة               
 ، وقام الصحابة كذلك رضي اهللا عنهم وأرضاهم بذلك حسب طاقتهم          ، طاقته حسب

 وملا انتشروا يف البالد بعد وفاته عليه الـصالة          ،مث ملا هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ      
 كل على قدر طاقته وعلى قـدر       ،والسالم قاموا بذلك أيضا رضي اهللا عنهم وأرضاهم       

   .علمه

 وعند غلبة اجلهل كحالنا اليـوم تكـون         ، املنكرات  وعند كثرة  ،فعند قلة الدعاة  
 وإذا كان يف حمل حمدود كقرية ومدينة    ، طاقته حبسبالدعوة فرض عني على كل واحد       

وحنو ذلك ووجد فيها من توىل هذا األمر وقام به وبلغ أمر اهللا كفى وصار التبليـغ يف                  
 ولكن  . على من سواه    ألنه قد أقيمت احلجة على يد غريه ونفذ أمر اهللا          ؛حق غريه سنة  

 وعلى والة ، طاقامببالنسبة إىل بقية أرض اهللا وإىل بقية الناس جيب على العلماء حس     
 وهذا فرض عـني علـيهم   ، أن يبلغوا أمر اهللا بكل ما يستطيعون ،األمر حسب طاقتهم  

 وذا يعلم أن كوا فرض عني وكوا فرض كفاية أمـر            .على حسب الطاقة والقدرة   
 وسـنة   ، فقد تكون الدعوة فرض عني بالنسبة إىل أقوام وإىل أشـخاص           ،نسيب خيتلف 
 ألنه وجد يف حملهم ويف مكام من قام باألمر وكفى           ؛أشخاص وإىل أقوام   بالنسبة إىل 

 ، أما بالنسبة إىل والة األمور ومن هلم القدرة الواسعة فعليهم من الواجب أكثـر              .عنهم
  وعليهم أن يبلغوا الدعوة 

                                                
 .١٠٤سورة آل عمران اآلية ) ١(
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 وباللغات احلية اليت ينطق     ،اعوا من األقطار حسب اإلمكان بالطرق املمكنة      إىل ما استط  
 جيب أن يبلغوا أمر اهللا بتلك اللغات حىت يصل دين اهللا إىل كل أحد باللغـة                 ،ا الناس 

 ، باللغة العربية وبغريها فإن األمر اآلن ممكن وميسور بالطرق اليت تقدم بياا ،اليت يعرفها 
 ومل تتيسر يف    ،زة والصحافة وغري ذلك من الطرق اليت تيسرت اليوم        طرق اإلذاعة والتلف  

 أن يبلغوا   ، كما أنه جيب على اخلطباء يف االحتفاالت ويف اجلمع ويف غري ذلك            ،السابق
 وحـسب   ، طاقـام  ب وأن ينشروا دين اهللا حس     ،ما استطاعوا من أمر اهللا عز وجل      

دامة وإىل اإلحلاد وإنكـار رب العبـاد    ونظرا إىل انتشار الدعوة إىل املبادئ اهل      ،علمهم
 وغري  ، وانتشار الدعوة النصرانية يف الكثري من البلدان       ،وإنكار الرساالت وإنكار اآلخرة   

 نظرا إىل هذا فإن الدعوة إىل اهللا عز وجل اليوم أصـبحت             ،ذلك من الدعوات املضللة   
 فرض  ،ن باإلسالم فرضا عاما وواجبا على مجيع العلماء وعلى مجيع احلكام الذين يدينو          

 وباإلذاعـة وبكـل   ،عليهم أن يبلغوا دين اهللا حسن الطاقة واإلمكان بالكتابة واخلطابة 
 فإن احلاجـة  ، وأال يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمرو      ،وسيلة استطاعوها 

بل الضرورة ماسة اليوم إىل التعاون واالشتراك والتكاتف يف هذا األمر العظيم أكثر مما              
 ألن أعداء اهللا قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عـن سـبيل اهللا             ؛ قبل ذلك  كان

   . ودعوة الناس إىل ما خيرجهم من دين اهللا عز وجل،والتشكيك يف دينه

 أن يقابلوا هذا النـشاط      - األمراء والعلماء وغريهم     -فوجب على أهل اإلسالم     
 وجبميع الوسائل وجبميع    ،ستويات وبدعوة إسالمية على شىت امل     ،امللحد بنشاط إسالمي  

   . وهذا من باب أداء ما أوجب اهللا على عباده من الدعوة إىل سبيله،الطرق املمكنة
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هل تقبل اتمعات للدعوة اإلسالمية اآلن أفضل من 
  )١(السابق؟

ـ :سؤال من   هل تعتقـدون مسـاحتكم أن تقبـل    : من أمريكا يقول- ط . ه
 أنه ال يوجد اليـوم مـا   : مبعىن،ن أفضل من السابقاتمعات للدعوة اإلسالمية اآل   

   ؟ )حائط االصطدام بني الدعوة واتمع( :يسمى

 ؛ وعندهم قبول هلا   ، الناس اليوم يف أشد احلاجة للدعوة      ، واحلمد هللا  ، بسم اهللا  :ج
 وبسبب هذه الصحوة    ، وبسبب ايار املذهب الشيوعي    ،بسبب كثرة الدعاة إىل الباطل    

 والتفقـه يف  ، فالناس اآلن يف إقبال على الـدخول يف اإلسـالم    .ملسلمنيالعظيمة بني ا  
 ونصيحيت للعلماء والقـائمني بالـدعوة أن        .اإلسالم حسب ما بلغنا يف سائر األقطار      

 وأن يبذلوا ما يف وسعهم يف الدعوة إىل اهللا وتعليم الناس ما خلقوا             ،ينتهزوا هذه الفرصة  
 مبا يستطيع العامل من خطب اجلمعة       ،ابة وغري ذلك  له من عبادة هللا وطاعته مشافهة وكت      

 وعن طريـق وسـائل   ، وعن طريق التأليف،واخلطب األخرى يف االجتماعات املناسبة   
 فالعامل أو الداعي إىل اهللا جل وعال ينبغي لـه أن            ، واملسموعة واملرئية  ةاإلعالم املقروء 

 فال ينبغـي    ، واحلمد هللا   وهي كثرية  ،ينتهز الفرصة يف تبليغ الدعوة بكل وسيلة شرعية       
 . والناس اآلن متقبلون ملا يقال هلم من خري وشر         ،التقاعس عن البالغ والدعوة والتعليم    

فينبغي ألهل العلم باهللا ورسوله أن ينتهزوا الفرصة ويوجهوا الناس للخري واهلدى علـى     
 وأن حيرص كل واحـد      ،أساس متني من كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم         

 وقد فقـه    ،من الدعاة على أن يكون قد عرف ما يدعو إليه عن طريق الكتاب والسنة             
  يف ذلك حىت 

                                                
 . هـ٦/٧/١٤١٥ بتاريخ )١٤٧٠(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
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قُـلْ هـِذِه    ﴿ : قال تعاىل  ، بل جيب أن تكون دعوته على بصرية       ،ال يدعو على جهل   
 أن يكون العامل أو الـداعي       : فمن أهم الشروط   )١(﴾سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريةٍ     

 والواجب احلذر من التـساهل يف       . وفيما حيذر منه   ، على بصرية فيما يدعو إليه     إىل اهللا 
 فالواجـب   . ألن اإلنسان قد يتساهل يف هذا ويدعو إىل باطل أو ينهى عن حق             .ذلك

   . وأن تكون الدعوة على علم وهدى وبصرية يف مجيع األحوال،التثبت يف األمور

  جماالت الدعوة

 فما رأيكم؟ وما    ، بد أن تكون يف املساجد فقط       أن الدعوة ال   : البعض يرى  :س
  ااالت واألبواب اليت ميكن للداعية أن يطرقها؟ 

 فهناك جماالت وطرق    ، الدعوة ال ختتص باملساجد فقط     . واحلمد هللا  ، بسم اهللا  :ج
 واملساجد ال شك أا فرصة للدعوة كخطب اجلمعـة واخلطـب األخـرى،              .أخرى

 ، فهي أساس انتشار العلم والـدين      ،ويف حلقات العلم   ،واملواعظ يف أوقات الصلوات   
   .ولكن املسجد ال خيتص وحده بالدعوة

فالداعي إىل اهللا يدعو إليه يف غري املساجد يف االجتماعات املناسـبة أو االجتماعـات               
 وعـن  ، وعن طريق وسائل اإلعالم املختلفـة ، فينتهزها املؤمن ويدعو إىل اهللا  ،العارضة

 واحلكيم الذي ينتهز الفرصة يف كل وقـت  ،ذلك من طرق الدعوة    كل   ،طريق التأليف 
 فإذا مجعه اهللا جبماعة يف أي مكان وأي زمان ومتكن من الدعوة بذل مـا           ،وكل مكان 

   .يستطيع من الدعوة إىل اهللا باحلكمة والكالم الطيب واألسلوب احلسن

                                                
 .١٠٨ورة يوسف اآلية س) ١(
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  )١(الدعوة إىل اهللا فرض كفاية

 نود من مساحتكم أن تبينوا لنا حكم        :ول من أمريكا يق   - أ   . م : سؤال من  :س
  الدعوة إىل اهللا عز وجل وأوجه الفضل فيها 

 فقد دلت األدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إىل اهللا            : أما حكمها  :ج
ولْـتكُن  ﴿ : منها قوله سـبحانه    : واألدلة يف ذلك كثرية    ، وأا من الفرائض   ،عز وجل 

لَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَِئك هـم          ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ إِ   
ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَـِة       ﴿ : ومنها قوله جل وعال    )٢(﴾الْمفِْلحونَ

   نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسال  ﴿ :جل ومنها قال عز و)٣(﴾الْحو ـكبِإلَى ر عادو
  ِرِكنيشالْم ِمن نكُونلَى       ﴿ : ومنها قوله سبحانه   )٤(﴾تو ِإلَى اللَِّه ععِبيِلي أَدِذِه سقُلْ ه
 أن أتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم هـم          : فبني سبحانه  )٥(﴾بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني   

   .ئر وهم أهل البصا،الدعاة إىل اهللا

 هو اتباعه والسري على منهاجـه عليـه الـصالة           - كما هو معلوم     -والواجب  
لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ ِلمـن كَـانَ            ﴿ :والسالم، كما قال تعاىل   

  )٦(﴾يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثريا

                                                
 . هـ٢٨/٦/١٤١٥ بتاريخ )١٤٦٩(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد  )١(
 .١٠٤سورة آل عمران اآلية  )٢(
 .١٢٥سورة النحل اآلية  )٣(
 .٨٧سورة القصص اآلية  )٤(
 .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ٥(
 .٢١سورة األحزاب اآلية ) ٦(
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وة إىل اهللا عز وجل فرض كفاية بالنسبة إىل األقطار اليت            وصرح العلماء بأن الدع   
 فهـي  ، فإن كل قطر وكل إقليم حيتاج إىل الدعوة وإىل النشاط فيها  .يكون فيها الدعاة  

 وصارت الدعوة يف    ،فرض كفاية إذا قام ا من يكفي سقط عن الباقني ذلك الواجب           
   .حق الباقني سنة مؤكدة وعمال صاحلا جليال

 ،م أهل اإلقليم أو أهل القطر املعني بالدعوة على التمام صار اإلمث عامـا         وإذا مل يق  
 فالواجب أن يوجد طائفة منتـصبة       ، أما بالنظر إىل عموم البالد     .ألم تركوا الواجب  

 وتبني أمر اهللا عز     ،تقوم بالدعوة إىل اهللا جل وعال يف أرجاء املعمورة تبلغ رساالت اهللا           
رسول صلى اهللا عليه وسلم قد بعث الدعاة وأرسل الكتب           فإن ال  ،وجل بالطرق املمكنة  

   . ودعاهم إىل اهللا عز وجل،إىل الناس وإىل امللوك والرؤساء
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  )١(حكم سب والة األمور والعلماء

أكد مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفـيت عـام اململكـة العربيـة         
 اليت تدعو إىل الفرقة واالخـتالف       السعودية على أن احلذر واجب من األشرطة اخلبيثة       

   . إا من أعظم املنكرات: وقال،وسب والة األمور والعلماء

 يف عـددها الـصادر يـوم        )الدعوة(وأضاف مساحته يف إجابته على سؤال لة        
 أن من الواجب احلذر منها سواء جاءت من لنـدن           :هـ١٤١٥ / ١٢ / ١٩اخلميس  

دينهم على الشيطان من جنس حممد املسعري ومن        من احلاقدين واجلاهلني الذين باعوا      
 ألـا   . وأكد مساحة الشيخ ابن باز على وجوب إتالف ما يأيت من هذه األوراق             .معه

   .شر وتدعو إىل الشر

 واحلـث  ، بأن النصيحة تكون بالثناء على ما فعل من اخلري   :واختتم مساحته إجابته  
   .وة لوالة األمور باخلري وأن من عادة أهل اخلري الدع،على إصالح األوضاع

   :وفيما يلي نص السؤال وإجابة مساحته

 مساحة الشيخ هل الكلمة تؤثر يف األمن وتزعزعه مثل األوراق اليت تـأيت              :السؤال
 من بعض احلاقدين على هـذه الـبالد ووالـا           ،بالفاكسات من خارج هذه البالد    

  وعلمائها؟ 

 وسـب والة  ،ىل الفرقة واالخـتالف    توزيع األشرطة اخلبيثة اليت تدعو إ      :اجلواب
   . ال شك أا من أعظم املنكرات،األمور والعلماء

                                                
 . هـ٢٥/١/١٤١٦م اجلمعة املوافق  ليو)١٠٥٤١(نشرت يف جريدة عكاظ يف العدد ) ١(
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 سواء كانت جاءت من لندن من احلاقدين واجلاهلني الذين باعوا           ،والواجب احلذر منها  
 الذين أرسـلوا    ،دينهم وباعوا أمانتهم على الشيطان من جنس حممد املسعري ومن معه          

 وجيب إتالف   ، جيب احلذر منهم   ، واملفرقة للجماعة  ،ضلةالكثري من األوراق الضارة امل    
   . وما هكذا النصيحة، ألا شر وتدعو إىل الشر؛ما يأيت من هذه األوراق

 ، واحلث على إصـالح األوضـاع  ،فالنصيحة تكون بالثناء على ما فعل من اخلري    
   . هذه طريقة أهل اخلري الناصحني هللا ولعباده،والتحذير مما وقع من الشر
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ملا تنطوي عليه من أهداف  التحذير من نشرات املسعري
  )١(لإلفساد وتضليل الناس

 وعلـى آلـه     ، وصلى اهللا على رسـول اهللا      ، واحلمد هللا  ،بسم اهللا الرمحن الرحيم   
   : أما بعد،وأصحابه ومن اهتدى داه

 فإين أشكر اهللا عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخويت يف اهللا وبالدعاة إىل                
 كما أشكره سبحانه على ما يسر من مساع هذه الكلمـات الطيبـات              ،اهللا عز وجل  

 وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا مجيعا، وأن ، وأسأله جل وعال أن جيعله لقاء مباركا      ،املباركة
 وأن جيعلنا من دعاة اهلدى وأنصار احلق ما بقينـا،           ،مينحنا الفقه يف دينه والثبات عليه     

 وأن يصلح والة أمر املسلمني ومينحهم الفقه يف الـدين           ،لمتهوأن ينصر دينه ويعلي ك    
 وأن جيعلهم من اهلداة املهتدين، كمـا        ، وأن يعيذهم من بطانة السوء     ،وينصر م احلق  

 وأن مينحهم الفقه يف الدين، وأن       ،أسأله سبحانه أن يصلح مجيع املسلمني يف كل مكان        
ع الدعاة للعلم النافع والبصرية النافذة       وأن يوفق مجي   ،يويل عليهم خيارهم ويصلح قادم    

 ، وأن جيعلهم من اهلداة املهتـدين      ، وأن مينحهم الدعوة إليه على بصرية      ،والعمل الصاحل 
   إنه جل وعال جواد كرمي  ،ومن الدعاة إىل اهللا بالقول والعمل والسرية

عن  تعلمون فضل الدعوة وعظيم أثرها على الناس إذا صدرت           :أيها األخوة يف اهللا   
 وعـن ذكـر اآليـات الكرميـات         ، والعلم مبا قاله اهللا ورسوله     ،أهل العلم والبصرية  
   ال شك أن هلا األثر العظيم ،واألحاديث النبوية

                                                
كلمة توجيهية ألقاها مساحته يف احلفل اخلتامي للدورة الشرعية اخلامسة للدعاة العـاملني مبكاتـب               ) ١(

 .الدعوة باململكة واليت تشرف عليها وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
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 هو العنايـة    : وأهم شيء  ، وحتذيرهم من الشر   ، وتوجيههم إىل اخلري   ،يف إصالح الناس  
 خلـق اخللـق؟      فإن اهللا جل وعـال     ، وتوضيح ذلك هلم   ،بالعقيدة وإفهام الناس ذلك   

 وهذه العبادة هـي     )١(﴾وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ     ﴿ : قال تعاىل  ،ليعبدوه
 فواجب على   . هي اإلميان باهللا ورسوله    ، هي التقوى  ، هي اهلدى  ، هي اإلسالم  ،دين اهللا 

ضـحوها   وواجب على أهل العلم والبصرية أن يو،مجيع املكلفني أن يفهموها ويعرفوها 
 وصرف مجيع العبادة له     ، وهي توحيد اهللا واإلخالص له     ، وأن يشرحوها للناس   ،للناس

 . وغري هذا من أنواع العبادة     ،جل وعال من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة        
 ننذر ، نستغيث به، ندعوه وحده  ،ومن أخص العبادة اليت خلقنا هلا أن خنص اهللا بالعبادة         

 وال بد من بياا للنـاس       ، إىل غري ذلك   ... نصوم له  ، نصلي له  ، نسجد له  ، نذبح له  ،له
ومن أَحسن قَولًا ِممن    ﴿ : قال تعاىل  ، والبد من الصرب على ذلك     ،بلغام اليت يفهموا  

        ِلِمنيسالْم ِني ِمنقَالَ ِإنا واِلحِملَ صعا ِإلَى اللَِّه وعِإلَى ﴿ : وقال جل وعال   )٢(﴾د عاد
س          نـسأَح ِبالَِّتي ِهـي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كبوقـال   )٣(﴾ِبيِل ر 

فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَِليظَ الْقَلِْب النفَضوا ِمـن              ﴿ :سبحانه
ِلكوم على بصرية وعن        فالواجب على الدعاة الصرب والتحم     )٤(﴾حل، وأن تكون دعو

   هذه هي احلكمة ،علم مبا قال اهللا سبحانه وقال رسوله صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 .٥٦سورة الذاريات اآلية ) ١(
 .٣٣سورة فصلت اآلية ) ٢(
  .١٢٥سورة النحل اآلية ) ٣(
 .١٥٩سورة آل عمران اآلية ) ٤(
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 وحـىت   ،مع املوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن والرفق حىت يفهم الناس عقيدم           
 حىت يـؤدوا    ،يفهموا ملاذا خلقوا؟ وحىت يفهموا ما أوجب اهللا عليهم وما حرم عليهم           

 أو يف ، سواء كان ذلك يف هذه البالد السعودية مهد اإلسـالم       ،ذلك على بصرية وعلم   
 وأن يكون ذلك باألدلـة      ، عليك أن توضح الدعوة    ،أي بالد من بالد اهللا أينما كنت      

 وأن ختاطب الناس مبـا    ، وقال رسوله صلى اهللا عليه وسلم      ، قال اهللا عز وجل    :الشرعية
 وأن تصرب على    ، يعرفون كما قال علي رضي اهللا عنه       يفهمون ويعقلون حدثوا الناس مبا    

 ومن دعـاة  ، وكل قوم حيدثون بلغتهم اليت يفهموا مع التحذير من دعاة الباطل     ،ذلك
 وحثهم  ، والبد من تشجيع الدعاة إىل اهللا والثناء عليهم        ، البد من التحذير منهم    ،السوء

 ويف ، وحـىت يف الطـائرة     ،طـار  ويف الق  ، يف السيارة  ،على القيام بواجبهم أينما كانوا    
 يريد  ، وبأي لغة يفهمها أو يعقلها عند احلاجة إليها        ، يف أي مكان   ،السفينة ويف الباخرة  

 ، يريد إنقاذ إخوانه من اهللكة     ، يريد الثواب العظيم منه جل وعال      ،فضل اهللا يريد هدايته   
اهللا والـدار    ولكن يريد وجـه      ، ليس له حظ يف الرياء والسمعة      ،يريد إبالغ دعوة اهللا   
   .اآلخرة أينما كان

 والتواصي باحلق والصرب ،فأوصيكم أيها اإلخوة ونفسي بالتعاون على الرب والتقوى  
 ، والعناية باألدلة الـشرعية    ، مع العناية الكاملة بالتفقه يف الدين      ،عليه والنشاط يف ذلك   

 ويقـول  )١(﴾ى اللَِّه والرسـولِ فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَ﴿ :يقول اهللا عز وجل  
  .))من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين(( :النيب صلى اهللا عليه وسلم

   : فاإلنسان يتعلم ويعلم، والتفقه يف الدين،فأوصيكم باجلد 

                                                
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ١(
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 وال  ، فال يزال إىل املوت يتعلم ويعلم اخلري للنـاس         ))خريكم من تعلم القرآن وعلمه    ((
 ال يزال يطلب العلم ولو عمر ألف عام يطلـب           ، ال ،نه بلغ النهاية  يظن أنه بلغ العلم وأ    

 ويطلب األدلة الشرعية ويطلب الفقه يف املعىن والبصرية حىت يبلغ الناس على علم            ،املزيد
   .وعلى بصرية

 فيجب احلذر منهم والتحذير،     ، من دعاة الضاللة   ،وأوصي باحلذر من دعاة اهلدم    
 مثل هؤالء الذين يرسلون دعـوام الـضالة         ،ضاللةجيب احلذر والتحذير من دعاة ال     

 وأشباهه ومن يتعاون معـه علـى     )املسعري( ومن بالد الكفرة كـ      ،املضللة من لندن  
 قد مسعتم مـن كلمـة       . هذا شر عظيم وفساد كبري     ،التخريب والفساد وتضليل الناس   

ن عبـد    بيان ما جاء يف بعض نشرام من سب لشيخ اإلسالم حممد ب            :)١(الشيخ صاحل 
 هذا الكالم ال يقوله من يف       ، وأنه ، وأنه ، وأنه ليس بعامل   ، وأنه ساذج  ،الوهاب رمحه اهللا  

 ، ومن هو مسلم حقيقة حيب اهللا ورسوله       ، ومن يف قلبه أدىن غرية     ،قلبه أدىن حمبة للخري   
ذ اهللا م من الشرك وعبادة القبور وعبادة األصـنام          قكيف يرمي دعاة اهلدى الذين أن     

   .شجر واحلجر إىل توحيد اهللا وطاعتهوعبادة ال

 ، وإتالفهـا مهمـا كانـت      ، والتحذير منها  ،فيجب القضاء على هذه النشرات    
 يدعو  ، يدعو إىل التناصح   ، يدعو إىل التمسك بالدين    ، هو الذي يدعو إىل اهللا     :فاملصلح

هم علـى    وأن اهللا يعين   ، يدعو هلم بالتوفيق واهلداية    ،إىل التعاون مع والة األمور يف اخلري      
   . وأن اهللا يوفقهم إلقامة احلق، وأن اهللا يهديهم ويصلح هلم البطانة،اخلري

                                                
 . الشيخ صاحل بن غامن السدالن املشرف على املكتب التعاوين يف العليا والسليمانية بالرياض )١(
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 يـشكرهم   ، يدعو هلم باخلري ويشكرهم على اخلري      ، هكذا الداعي  ،هكذا املصلح 
 وإىل صالح البطانة واحلذر من أهـل        ، يدعوهم إىل االستقامة   ،على ما بذلوه من اخلري    

 واألسـلوب  ، بـالكالم الطيـب  ، يدعو إىل إزالتها، ويدعو إىل إزالة املنكرات    ،السوء
 ، تواصـوا : يقول هلم، مع الدعاء هلم بالتوفيق، والنصيحة لوالة األمور والعلماء    ،احلسن

 : كما قال جل وعـال     ، وفقكم اهللا  ، أرشدوا الناس جزاكم اهللا خري     ،تناصحوا يف ذلك  
ِذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصـوا      ِإال الَّ * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خِسر     * والْعصِر  ﴿

   )١(﴾ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر

 نشر العلم عن طريق الكتاب      ، هكذا تكون الدعوة إىل اهللا     ،هكذا تكون النصيحة  
 والدعاء هلم حبسن ، والدعاء هلم بالتوفيق   ، بالرفق ، نصيحة الناس بالكالم الطيب    ،والسنة
 ، والدعاء للعلماء بالتوفيق واهلداية    ،والدعاء هلم بالفقه يف الدين وصالح البطانة       ،العاقبة

   .وأن يعينهم اهللا على إبالغ الدعوة إىل اهللا يف مكاتب الدعوة وغريها

 ، أوصـيكم بالـصرب    :فأوصيكم أيها اإلخوة الداعون إىل اهللا يف مكاتب الدعوة        
والعناية مبن هو خارج هذه البالد بدعوته إىل         ،والعناية بالعلم والبصرية واألدلة الشرعية    

 ويكـون لكـم مثـل     ، لعل اهللا يهديهم بأسـبابكم     ؛ وحتبيب اإلسالم إليهم   ،اإلسالم
   . بإزالة الشبه، والعبارات الواضحة، وباللطف، بلغتهم،أجورهم

ألن يهدي اهللا بك رجـال   (( :يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي رضي اهللا عنه         
من دل على خري فلـه      (( : ويقول صلى اهللا عليه وسلم     ))لك من محر النعم   واحدا خري   

   فاحتسبوا األجر ، فاحتسبوا األجر أيها الدعاة))مثل أجر فاعله

                                                
 .سورة العصر كاملة) ١(
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 واحذروا القول على اهللا بغري      ، عن طريق الكتاب والسنة    ،أينما كنتم يف الدعوة إىل اهللا     
 ،روا القول على اهللا بغري علم      واحذ ، وقولوا عن علم وعن بصرية     ، تفقهوا وتعلموا  ،علم

   . وأبشروا باخلري والعاقبة احلميدة، وتناصحوا فيما بينكم،وتعاونوا على الرب والتقوى

 وأن يصلح   ،واهللا املسئول جل وعال أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصاحل          
 كمـا   .املصلحني وأن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين الصاحلني         ،قلوبنا وأعمالنا مجيعا  

 وأن يصلح هلم    ، وأن يعينهم على كل خري     ،أسأله سبحانه أن يوفق والة أمرنا لكل خري       
 وأن جيعلـهم مـن   ، وأن يعيذهم من بطانة السوء     ، وأن مينحهم الفقه يف الدين     ،البطانة

 وأن يعينهم على إزالة كل ما خيالف شـرع اهللا،           ،اهلداة املهتدين الناصحني هللا ولعباده    
 ، كما أسأله سبحانه أن يصلح مجيع املسلمني يف كل مكان          .زام الناس بأمر اهللا   وعلى إل 

 وأن يوفق مجيـع    ، وأن يويل عليهم خيارهم ويصلح قادم      ،وأن مينحهم الفقه يف الدين    
 وإيثارها علـى مـا     ، والرضا ا  ، والتحاكم إليها  ،والة أمور املسلمني لتحكيم شريعته    

   . إنه جل وعال جواد كرمي،سواها

 وعلـى آلـه وأصـحابه     ،وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد        
   .وأتباعه
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جلنة احلقوق  (:نصيحة بعدم قراءة نشرات ما يسمى بـ
  )١( )الشرعية

 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عـام اململكـة العربيـة             :نصح مساحة الشيخ  
 :حوث العلمية واإلفتاء عموم املـسلمني      ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة الب      ،السعودية

:  واليت تسمى  ،باإلعراض عن النشرات اليت تصدرها اللجنة اليت يتزعمها حممد املسعري         
   . نصيحيت للجميع أال يقرؤوها وال ينظروا إليها: وقال)جلنة احلقوق الشرعية(بـ 

لريـاض يف   وقال مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز يف حماضرة ألقاها با             
 والتفرقة  ، أن مصدري النشرة أرادوا بذلك التفرقة بني املسلمني        :مطلع األسبوع املاضي  
 وهذا شر عظيم وبـالء      ، واخلروج على ويل األمر    ، وإثارة الفنت  ،بني ويل األمر والرعية   

   . وهم ساعون يف شق عصا املسلمني،كبري

 املسعري من هـذه      أن الذي يرد من أوروبا من املسعري وغري        :وأضاف مساحته 
 وعدم قراءتـه    ، جيب طرحه وعدم االلتفات إليه     ،األشياء يريدون به شق العصا والفتنة     

 والواجب على . باب فنت.. إىل أن هؤالء فتحوا باب شر      ، وأشار مساحته  .والتحذير منه 
املسلم أن يبتعد عن أسباب الفتنة وشق العصا والفنت بني املسلمني واالخـتالف بـني               

 بل يسعى للم الشمل مع النصيحة       ، وأن يكون جممعا ال مفرقا وال فاتنا       ،رعيةالراعي وال 
   ومن دون عبارات تسبب الشر ،والتوجيه والكالم الطيب من دون شق العصا

                                                
 .ـ ه٨/٦/١٤١٥ بتاريخ )٨٠٧٩(نشرت يف جريدة اجلزيرة يف العدد ) ١(
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 مؤكدا مساحته علـى أن      . وأساليب تفتح باب الشر والعداء واالنقسام      ،والفساد
 أن يتحـرى  ،جيب على املسلم : مردفا قوله.ذلك جيب أن يكون يف احملاضرات وغريها  

   . وال يفتح باب الفتنة، ويف أشرطته األسلوب الذي ينفع األمة،يف حماضراته
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حكم القيام مبهام السؤال عمن يعمل أو يرغب العمل يف 
  اإلدارة

ـ     :س  يقـول يف    ، من الريـاض   - الباحث عن احلق     : األخ الذي رمز المسه ب
 وهذا املسئول يطلب مين     ،ملهمني يف الدولة   أعمل حتت إدارة أحد املسئولني ا      :سؤاله

أحيانا السؤال عن بعض األشخاص الذين يرغبون يف العمل حتت إدارته أو الـذين              
 فهل جيـوز يل أن      ،يعملون فعال يف اإلدارة من ناحية أخالقهم وصالحهم وكفايتهم        

   .أقوم ذا العمل؟ أفتونا جزاكم اهللا خريا
 بعد حتري الصدق والعنايـة وعـدم الكـذب         جيوز لك أن تقوم ذه املهمة      :ج
 ألن هذا العمل مع الصدق واإلخالص يعترب من باب التعـاون علـى الـرب                ؛والغش
   . وفق اهللا اجلميع. ومن باب النصيحة،والتقوى

  حكم إبالغ املسئولني باإلدارة ملن وجد فيه خمالفة أو تقصري
ست يا مساحة الشيخ     إذا مل  : من مكة املكرمة يقول يف سؤاله      - ع . أ : األخ :س

 فهـل جيـوز يل أن   ،من أحد العاملني يف اإلدارة تقصريا يف عمله أو فسادا يف خلقه   
  أبلغ عنه املسئول يف اإلدارة؟ 

 فـإن مل    ، وحثه على أداء األمانـة     ، املشروع لك نصيحته وتوجيهه إىل اخلري      :ج
وتعاونوا علَى الِْبر   ﴿ : لقول اهللا عز وجل    ؛ فالواجب الرفع عنه إىل اجلهة املختصة      ،ميتثل

 ثالثا قيل ملـن يـا     ))الدين النصيحة (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )١(﴾والتقْوى
 أخرجه مـسلم يف     ))هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم     (( :رسول هللا؟ قال  

   . واهللا ويل التوفيق.صحيحه

                                                
 .٢سورة املائدة اآلية ) ١(
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أو أخطأت  وإن أسأت ،إن أحسنت فمن اهللا( :حكم قول
  )فمن نفسي والشيطان

 أمسـع بعـض الـدعاة       : من مكة املكرمة يقول يف سؤاله      - أ . م . أ : األخ :س
 وإن  ، هذا ما عندي فإن أحـسنت فمـن اهللا         :واحملاضرين يقولون يف اية كلمام    

 فما حكم قوهلم هذا يا مساحـة الـشيخ؟      ،أسأت أو أخطأت فمن نفسي والشيطان     
   .أفيدونا أفادكم اهللا

 فاحملاضر واملدرس والـواعظ     ، ألن ذلك هو احلقيقة    ؛ال أعلم يف ذلك حرجا     :ج
 فإن أصابوا فذلك مـن   ، عليهم يف ذلك تقوى اهللا وحتري احلق       ،وغريهم من الناصحني  

 واهللا سـبحانه ورسـوله      ، وإن أخطئوا فمن تقصريهم ومن الشيطان      ،فضل اهللا عليهم  
    . واهللا املوفق.بريئان من ذلك

  )واهللا ما تستاهل( : أو)تستاهلما ( :حكم قول
 بعض األشـخاص عنـدما   : من الرياض يقول يف سؤاله    - ح . ع . أ : األخ :س

 أو بعـض  ، كأنه ذا يعترض على إرادة اهللا، ما تستاهل:يعود أحد املرضى يقول له  
 نرجو من ، واهللا ما يستاهل:األشخاص عندما يسمع أن فالنا من الناس مريض يقول      

   . جزاكم اهللا خريا.جواز قول هذه الكلمة من عدمهمساحة الشيخ بيان 

 وهو سبحانه أعلم بأحوال     ، ألنه اعتراض على اهللا سبحانه     . هذا اللفظ ال جيوز    :ج
 ومن غـىن  ، وله احلكمة البالغة فيما يقضيه ويقدره على عباده من صحة ومرض  ،عباده

 وحنو ذلك من األلفاظ     ، عافاه اهللا وشفاه اهللا    : وإمنا املشروع أن يقول    .وفقر وغري ذلك  
   . إنه خري مسئول، وفق اهللا املسلمني مجيعا للفقه يف الدين والثبات عليه.الطيبة
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  )ما صدقت إين ألقاك( :حكم قول

 : من مرات يف اململكة العربية السعودية يقـول يف سـؤاله   - ع . ع : األخ :س
جيـده  بعض الناس مثال عندما يبحث عن شخص وال جيده مث جيد يف البحث عنه و              

 فما حكم الشرع يف هذا القول؟ وفقكم اهللا    . ما صدقت على اهللا إين ألقاك      :يقول له 
   .وأعانكم آمني

 أين كدت أن أيـأس مـن      : ومعناها . وال أعلم فيها حرجا    ، هذه كلمة عامية   :ج
   . واهللا املوفق.لقائك

  رب ال تذَرِني فَردا:حكم دعاء العقيم بدعاء زكريا عليه السالم

 من كان عقيما وال ينجب أطفاال،       : من جدة ويقول   - ج   . ع :سأل األخ  ي :س
رب ال تـذَرِني  ﴿ : مثل قوله تعـاىل ،ودعا بالدعاء الذي دعا به زكريا عليه السالم 

اِرِثنيالْو ريخ تأَنا ودفهل هذا صحيح؟ )١(﴾فَر   
اللهم ارزقـين    (: وإن دعا بغري هذا كأن يقول      ، ال أعلم بالدعاء املذكور بأسا     :ج

 . فكل هـذا طيـب  ، وما أشبهه من الدعوات    ،) اللهم هب يل ذرية صاحلة     ،ذرية طيبة 
  )٢(﴾رب هب ِلي ِمن لَدنك ذُريةً طَيبةً ِإنك سِميع الدعاِء﴿ :ومثل قوله تعاىل

ن  ألنه قد ال يكون عقيما ولك    ؛ ويشرع له أن يعرض نفسه على األطباء املختصني       
 ألن العلة املانعة قد     . وهكذا يشرع له أن يتزوج امرأة قد ولدت        ،به مانع ميكن عالجه   

  تكون يف الزوجة اليت 
                                                

 .٨٩سورة األنبياء اآلية ) ١(
 .٣٨سورة آل عمران اآلية ) ٢(
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 وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه     ، لعل اهللا يرزقه الذرية الطيبة بسبب ذلك       ؛عنده ال فيه  
 واهللا ويل   .))تزوجوا الولود الودود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة        (( :وسلم أنه قال  

   .التوفيق
 بالتشديد أو )أن( هل الصحيح )أشهد أن ال إله إال اهللا( :يف قول

   بالسكون؟)أن(
 أمسع بعض الناس يقـول  : من الكويت يقول يف سؤاله    - ع . س . ع : األخ :س

 أشـهد أن  : وبعضهم يقول-  بالتشديد يف أنّ-ن ال إله إال اهللا      أ أشهد   :يف التشهد 
 فأيهما الصحيح؟ أفيدونا أفادكم اهللا يا مساحـة         -لتسكني يف أن     با -ال إله إال اهللا     

   .الشيخ
 ولكن لغة العرب يف مثل      ، أشهد أنه ال إله إال اهللا      : واملعىن ، التسكني : الصحيح :ج

 فـال   ، وإن شدد النون وأتى باهلـاء      ،هذا تسكن النون وتدغمها يف الالم لظهور املعىن       
 ولكن استعمال اللفظ الوارد     ، ال إله إال اهللا     أشهد أنه  : وذلك بأن يقول   ،حرج يف ذلك  

 وهو ختفيف النون وإدغامها يف الالم أوىل        :يف األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       
   . واهللا ويل التوفيق.وأفضل

  حكم وصف املمرضات مبالئكة الرمحة
 نقرأ ونسمع كثريا من عامة الناس       : من الدمام يقول   - ع   . أ . أ : سؤال من  :س

م وشعرائهم من يصف يف كتابه أو شعره املمرضات بأن مالئكة الرمحة؟ فما             وكتا
 . وهل جيوز ذلك؟ أفتونا جـزاكم اهللا خـريا         ،رأي مساحتكم يف مثل هذا الوصف     

  والسالم  
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   .عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 وقد  ، ألن املالئكة ذكور وليسوا إناثا     ؛ هذا الوصف ال جيوز إطالقه على املمرضات       :ج
 وألن مالئكة الرمحة هلـم      ،يةثنكر اهللا سبحانه على املشركني وصفهم املالئكة باألنو       أ

 وألن املمرضات فيهن الطيب واخلبيث فـال        ،وصف خاص ال ينطبق على املمرضات     
   . واهللا املوفق.جيوز إطالق هذا الوصف عليهن

دق ( :حكم النقر على اخلشب خوفا من عني احلاسد بقوله
  )اخلشب

ـ    األخ ال  :س  عنـد   : من دمشق يقول يف رسالته     - أيب عمر    :ذي رمز المسه ب
 تعبريا عن ؛ذكر نعمة أنعم اهللا ا على أخ أو صديق يقوم البعض بالنقر على اخلشب       

 : اخلشب بقولـه   ى وبعضهم قد يطلب من اآلخر النقر عل       ،اخلوف من عني احلاسد   
   .ن شاء اهللا فما حكم الشرع يف هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين إ،)دق اخلشب(

 وإمنا املشروع عنـد حـصول       . هذا العمل منكر واعتقاد فاسد ال جيوز فعله        :ج
 وسؤاله سبحانه متام النعمة والعون      ، والثناء عليه  ،النعمة أو السالمة من ضدها شكر اهللا      

وِإذْ تأَذَّنَ ربكُم لَـِئن شـكَرتم       ﴿ : كما قال عز وجل يف كتابه العظيم       ،على شكرها 
فَاذْكُروِني أَذْكُـركُم   ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾ِزيدنكُم ولَِئن كَفَرتم ِإنَّ عذَاِبي لَشِديد     لَأَ

   . وفق اهللا اجلميع)٢(﴾واشكُروا ِلي وال تكْفُروِن

   
                                                

 .٧سورة إبراهيم اآلية ) ١(
 .١٥٢سورة البقرة اآلية ) ٢(
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  )١(الدعاء بطول العمر
 هل جيوز الدعاء بطول العمر أم أن العمر مقـدر وال            : أا - ح . ع :سؤال من 

  من الدعاء بطوله؟ فائدة 
 أطال  : مثل أن يقول   ، أن يقيده مبا ينفع املدعو له      : واألفضل ، ال حرج يف ذلك    :ج

 ومعلوم أن الدعاء ال خيـالف       . أو فيما يرضي اهللا    ، أو يف اخلري   ،اهللا عمرك يف طاعة اهللا    
   . وحنو ذلك، والرقى، كاألدوية؛ بل هو من القدر،القدر

 وقدر اهللا مـاض يف      .اهللا فهي كلها من القدر    وكل األسباب اليت ال ختالف شرع       
 لكن اهللا سبحانه أمر باألسـباب  ، ومن دعي له ومن مل يدع له  ،حق املريض والصحيح  

 واهللا ويل   . وكل ذلك من قـدر اهللا      ، ورتب عليها ما يشاء سبحانه     ،املشروعة واملباحة 
   .التوفيق

  )٢(حكم تصوير غسل امليت للتذكري
مليت على شريط فيديو مث بيعه حبجة أنه من باب           ما حكم تصوير تغسيل ا     :س

  التذكري باملوت؟ 
 ألن النيب صلى    . إن كان املقصود تصوير امليت حني التغسيل فذلك ال جيوز          :جـ

إم أشد الناس  (( : ولعن املصورين وقال   ،اهللا عليه وسلم ى عن تصوير ذوات األرواح       
   .))عذابا يوم القيامة

 كما شرع اهللا عـز وجـل يف         ،بيان صفة تغسيل امليت   أما إن كان مراد السائل      
   كما يسجل تعليم الناس ،شريط يوزع أو يباع فال بأس

                                                
 . هـ٤/٣/١٤١٢ بتاريخ )١٣٠٧(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
 . هـ٧/٦/١٤١٥ بتاريخ )١٤٦٦(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ٢(
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   .الصالة وغريها مما حيتاجه الناس من غري تصوير
   .وفق اهللا اجلميع للعلم النافع والعمل الصاحل

  حكم حتنيط احليوانات والطيور
 يقوم بعض الناس بتحنـيط      : من الرياض يقول يف سؤاله     - م . ح . م : األخ :س

 وذلك بوضع امللح والديتول والقطن وبعـض املـواد          ،بعض احليوانات أو الطيور   
 أفتونـا   ، فما حكم الشرع املطهر يف هـذا       ،بداخلها مث يضعوا يف جمالسهم للزينة     

  جزاكم اهللا خريا؟ 
 وألن ذلك وسـيلة إىل      ، ملا يف ذلك من إضاعة املال      . ال جيوز مثل هذا العمل     :ج

 وألن  ، والظن أنه يدفع البالء عن البيت وأهله كما يظن بعض اجلهلة           ،التعلق ذا احملنط  
ذلك أيضا وسيلة إىل تعليق الصور من ذوات األرواح تأسيا مبا علق احملنط ظنـا مـن                 

 وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برئاسـيت           ،املتأسي به أنه صورة   
   . واهللا ويل التوفيق.رتهومشاركيت فتوى مبا ذك

  )١(الفتوى اجلماعية
 إن أمور العصر تعقدت وأصبحت      : ما رأي مساحتكم يف املقولة اليت تقول       :س
 لذلك ال بد أن خترج الفتوى من فريق متكامل يضم كافـة املختـصني               ،متشابكة

  جبوانب املشكلة أو احلالة ومن بينهم الفقيه؟ 

 وإذا صدرت الفتوى عن مجاعة      ،دلة الشرعية  إن الفتوى جيب أن تستند إىل األ       :ج
 لكن هذا ال مينع العامل أن يفـيت  ،من أهل العلم كانت أكمل وأفضل للوصول إىل احلق    

   .مبا يعلمه من الشرع املطهر

                                                
 . هـ١٧/٩/١٤١٥ بتاريخ )١٤٨٠(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
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  هل اإلمجاع حجة قطعية أم ظنية؟

   هل اإلمجاع حجة قطعية أم ظنية؟ يرجى التفصيل أثابكم اهللا؟ :س

 وهو أحد األصول الثالثة اليت ال جتوز خمالفتـها          ، قطعية  اإلمجاع اليقيين حجة   :ج
 وينبغي أن يعلـم أن اإلمجـاع القطعـي    . واإلمجاع، الكتاب والسنة الصحيحة  :وهي

 ؛ هو إمجاع السلف من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنـهم              :املذكور
 اإلسالم ابن تيمية     كما نبه على ذلك شيخ     ،ألن بعدهم كثر االختالف وانتشر يف األمة      

   . وغريه من أهل العلم،)العقيدة الواسطية(رمحه اهللا يف كتابه 

ومن يشاِقِق الرسولَ ِمـن     ﴿ : قوله تعاىل يف سورة النساء     :ومن األدلة على ذلك   
ى ونصِلِه جهنم وساَءت    بعِد ما تبين لَه الْهدى ويتِبع غَير سِبيِل الْمؤِمِنني نولِِّه ما تولَّ           

  .)١(﴾مِصريا

   . إنه مسيع قريب. واحلذر مما خيالفه، والثبات عليه،وفق اهللا املسلمني للفقه يف دينه

                                                
 .١١٥سورة النساء اآلية ) ١(



  الثامنالجزء  مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة

 - ٤٢٨ -

  )١(حكم احليوان املذبوح بالصعق الكهربائي

 فقد اطلعت   : أما بعد  ، وآله وصحبه  ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ،احلمد هللا 
ـ ١٤٠٥ / ٨ / ٢١ يف )٢٤(اليت نشرت يف جريدة املسلمون العدد       على الفتوى     .هـ

اللحوم املستوردة من عنـد     ( : وقد جاء فيها ما نصه     ،لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي   
أهل الكتاب كالدجاج وحلوم البقر احملفوظ مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربـائي             

   . اهـ) إخل..وحنوه حل لنا ما داموا يعتربون هذا حالال مذكى

 مع العلم بأن الكتاب والسنة قد دال على حـل          ، هذه الفتوى فيها تفصيل    :وأقول
الْيـوم أُِحـلَّ   ﴿ : قال تعاىل، وعلى حترمي ذبائح غريهم من الكفار،ذبيحة أهل الكتاب 

 فهـذه  )٢(﴾هـم لَكُم الطَّيبات وطَعام الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِحلٌّ لَكُم وطَعامكُم ِحلٌّ لَ  
 : وطعـامهم  ، وهم اليهـود والنـصارى     :اآلية نص صريح يف حل طعام أهل الكتاب       

 ويستثىن من ذلـك     ، وهي دالة مبفهومها على حترمي ذبائح غريهم من الكفار         ،ذبائحهم
 ألن ما أهل به لغري اهللا منصوص على حترميه  ؛ ما علم أنه أهل به لغري اهللا       :عند أهل العلم  

حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الِْخنِزيِر وما أُِهلَّ ِلغيِر اللَِّه          ﴿ :عاىل لقوله ت  ؛مطلقا
 وأما ما ذبح على غري الوجه الشرعي كاحليوان الذي علمنا أنـه مـات               . اآلية )٣(﴾ِبِه

كان  سواء   ،بالصعق أو باخلنق وحنومها فهو يعترب من املوقوذة أو املنخنقة حسب الواقع           
  ، عمل أهل الكتاب أو عمل املسلمنيذلك من

                                                
 . هـ١٤٠٥ لشهر ذي القعدة من عام )٩٠(نشرت يف جملة اإلصالح يف العدد ) ١(
 .٥سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٣سورة املائدة اآلية ) ٣(
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 حله إذا كان من ذبائح املسلمني أو أهل الكتاب، وما           :وما مل تعلم كيفية ذحبه فاألصل     
 :صعق أو ضرب وأدرك حيا وذكي على الكيفية الشرعية فهو حالل،قـال اهللا تعـاىل            

يِر وما أُِهلَّ ِلغيِر اللَّـِه ِبـِه والْمنخِنقَـةُ          حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الِْخنزِ     ﴿
والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنِطيحةُ وما أَكَلَ السبع ِإال ما ذَكَّيتم وما ذُِبح علَى النصِب             

    قِفس الِم ذَِلكُموا ِبالْأَزقِْسمتسأَنْ ترمي املوقوذة واملنخنقـة    فدلت اآلية على حت    )١(﴾و، 
 وهكذا اليت تضرب يف رأسـها أو        ،ويف حكمهما املصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذحبها       

   . لآلية الكرمية املذكورة.غريه فتموت قبل إدراك ذحبها حيرم أكلها

 أمـا كـون     ،ومبا ذكرنا يتضح ما يف جواب الشيخ يوسف وفقه اهللا من اإلمجال           
 املقتولة باخلنق أو الصعق فليس ذلك مما جييز لنا أكلهما           اليهود أو النصارى يستجيزون   

 وكون  ، وإمنا االعتبار مبا أحله الشرع املطهر أو حرمه        ،كما لو استجازه بعض املسلمني    
اآلية الكرمية قد أمجلت حل طعامهم ال جيوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت اآليـة                  

 كما هـي    ،محل امل على املبني    بل جيب    ،على حترميه من املنخنقة واملوقوذة وحنومها     
 : أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف        .القاعدة الشرعية املقررة يف األصول    

 أن حيتج به على     . فال جيوز  ،فهو يف أناس مسلمني حدثاء عهد باإلسالم وليسوا كفارا        
ها أن  وهذا نصه عن عائشة رضي اهللا عن،حل ذبائح الكفار اليت دل الشرع على حترميها       

قوما قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم ال ندري أذكروا اسـم اهللا                
    مسوا عليه أنتم(( :عليه أم ال؟ فقال

                                                
 .٣سورة املائدة اآلية ) ١(
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   . رواه البخاري)١( ) قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر))وكلوه

  وأسـأل اهللا أن ،ولواجب النصح والبيان والتعاون على الرب والتقوى جرى حتريره        
 إنه خـري    ،يوفقنا وفضيلة الشيخ يوسف وسائر املسلمني إلصابة احلق يف القول والعمل          

   .مسئول

   . وآله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

                                                
 ).٦/٦٢٦( :صحيح البخاري) ١(
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حكم اإلسالم يف تبين األيتام املسلمني ويف قيام املشاريع 
  اإلسالمية من قبل اجلماعات التبشريية وطلب املساعدة منهم

 وفقه  ،ن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم احلاج بابكر جوم           من عبد العزيز ب   
   .اهللا ملا فيه رضاه وزاده من العلم واإلميان آمني

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 وصـلكم اهللا حببـل اهلـدى    ،وصلين كتابكم الكرمي رقم بدون وتاريخ بـدون       

   :علوماوالتوفيق، وما تضمنه من األسئلة الثالثة كان م
 ما حكم اإلسالم يف تبين مجاعة تبشريية لأليتـام املـسلمني وهـل يف               :األول

  اإلمكان أن تعطونا دليال على ذلك؟ 
 ملـا يف    . ال جيوز تسليم أيتام املسلمني إىل الكفرة من النصارى وغريهم          :واجلواب

نة بيـد    وهم أما  ، وأن ينشئوهم تنشئة غري إسالمية     ،ذلك من اخلطر العظيم على األيتام     
والْمؤِمنونَ ﴿ : وقد قال اهللا سبحانه    ،املسلمني فال جيوز أن جيعلوهم حتت والية غريهم       

والَِّذين كَفَروا بعـضهم    ﴿ : وقال سبحانه  ، اآلية )١(﴾والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعضٍ   
   .)٢(﴾رِض وفَساد كَِبريأَوِلياُء بعٍض ِإال تفْعلُوه تكُن ِفتنةٌ ِفي الْأَ

 ما حكم اإلسالم يف إقامة املشاريع اإلسالمية على أيدي مجاعات تبشريية      :الثاين
  مسيحية كانت أم يهودية؟ 

 ال جيوز أن تسلم األعمال اإلسالمية كاليت ذكرمت إىل العمال من الكفرة             :اجلواب
م ال يؤأللقول ؛ وال يوثق بنصحهم،نون عليهام   

                                                
 .٧١سورة التوبة اآلية ) ١(
 .٧٣سورة األنفال اآلية ) ٢(
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قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم            ﴿ : عز وجل  اهللا
ِإنا برآُء ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبيـنكُم الْعـداوةُ                

 داُء أَبضغالْبو    هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتوقد صدر من هيئـة      . ولآليتني السابقتني  )١(﴾ا ح 
كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية قرار مبنع إسناد تعمـري املـساجد إىل غـري                

   . ملا ذكرنا من األدلة والعلة،املسلمني

   ما حكم طلب املساعدة من الكفار وقبوهلا؟ :الثالث

 فإن كان طلبها منهم وقبوهلا ال خيشى منـه ضـرر يف             ؛ا فيه تفصيل   هذ :اجلواب
 وإن كان يف ذلك خطر مل جيـز لـه   ،الدين على من طلبها أو قبلها فال حرج يف ذلك       

 والبعـد  ، عمال باألدلة الشرعية الدالة على وجوب احلذر مما حرم اهللا          .طلبها وال قبوهلا  
ليه وسلم أنه قبل بعض اهلـدايا مـن          وقد ثبت عن النيب صلى اهللا ع       ،عن مساخط اهللا  

 كما نص على ذلك     ، هو ما ذكرنا   : واحلكمة يف ذلك   ،املشركني ومل يقبلها من آخرين    
   .أهل العلم

   . وسلم وعلى آله وصحبه، وصلى اهللا على نبينا حممد.واهللا ويل التوفيق

                                                
 .٤سورة املمتحنة اآلية ) ١(
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إبداء الرأي يف إنشاء هيئة سلفية علمية حتت اسم مجعية 
  ية يف اخلرطوم بالسودانالكتاب والسنة اخلري

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا / مساحة الوالد الشيخ العالمة 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

   : أما بعد، وزادكم إميانا وتقوى،متعكم اهللا بالصحة والعافية

  فنحن جمموعة من الدعاة وطلبة العلم الشرعي بالسودان حبمد اهللا من اهللا            :س
تعاىل علينا بعقيدة ومنهج السلف الصاحل يف توحيد العبادة واألمساء والصفات وغري            

 وهدفنا هو طلب العلم الشرعي ونشره بني الناس والدعوة إىل اهللا تعاىل على              ،ذلك
 وتعليم الناس أمور دينهم يف التوحيد       ،طريقة السلف يف مراكز خمتلفة يف أحناء البالد       

 والدعوة إىل التمسك بالكتاب ، وحماربة الشرك والبدع   ،وأركان اإلسالم وغري ذلك   
 وتربية النـاس    ، وغرس الفضيلة وحماربة الرذيلة    ،والسنة على فهم السلف الصاحل    

 ونتعاون مع كافة من يعمل يف حقـل         .على مكارم األخالق والنأي م عن أراذهلا      
 : لقولـه تعـاىل    ؛ا تعاونا شرعي  ،الدعوة إىل اهللا تعاىل فيما وافق فيه احلق والصواب        

 بعيدا عن التكتالت احلزبيـة والتعـصب        ، اآلية )١(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى   ﴿
 وإمنا حنب يف اهللا ونـبغض يف  ،للرجال أو التنظيمات وعقد الوالء والرباء على ذلك    

 ونعمل علـى إنـشاء      ،اهللا ونوايل يف اهللا ونعادي يف اهللا على منهج السلف الصاحل          
  راكز التعليمية امل

                                                
 .٢سورة املائدة اآلية ) ١(
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وبناء املساجد واملعاهد الشرعية ودور حتفيظ القرآن واملكتبات العامة ونشر الكتب           
 وربط األمة ، واحلجاب الشرعي، واألشرطة العلمية املفيدة   ،والرسائل العلمية النافعة  

   .بالعلماء الربانيني

سـالمية  وهلذا أنشأنا هيئة سلفية علمية تضم جمموعة من خرجيي اجلامعات اإل          
 وممن تتلمذوا على كبار مشايخ الدعوة السلفية يف العامل          ،باململكة العربية السعودية  

 فهل هنالك   ،اإلسالمي حتت اسم مجعية الكتاب والسنة اخلريية اليت مقرها اخلرطوم         
حمذور شرعي يف العمل على حتقيق هذه األهداف املذكورة من خالل اجلمعية آنفـة        

 ملا لدينا عليها من مالحظات هامة ،نظيم مجاعة معينة بالسودانالذكر دون االلتزام بت  
   . أفتونا مأجورين.مع االحتفاظ بأخوة اإلسالم والتعاون معهم على احلق

 ، وآله وصـحبه ، والصالة والسالم على رسول اهللا، واحلمد هللا ، بسم اهللا  :اجلواب
 وتوجيه الناس إىل اخلري   ،تعاىل فهذا املنهج الذي ذكرمت أعاله يف الدعوة إىل اهللا           :أما بعد 

على هدي الكتاب والسنة وطريق سلف األمة منهج صاحل نوصيكم بالتزامه واالستقامة            
 والتعاون مع إخوانكم الدعاة إىل اهللا يف السودان وغريها فيما يوافـق الكتـاب               ،عليه

 األمة يف بيان توحيد اهللا وأدلته والتحذير مـن الـشرك            وما درج عليه سلف    ،والسنة
   . والتحذير من البدع وأنواع املعاصي باألدلة الشرعية واألسلوب احلسن،ووسائله

 )١(﴾ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِمـلَ صـاِلحا          ﴿ :عمال بقوله تعاىل  
   قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا﴿ : وقوله سبحانه،اآلية

                                                
 .٣٣سورة فصلت اآلية ) ١(
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ادع ِإلَـى سـِبيِل ربـك ِبالِْحكْمـِة        ﴿ : وقوله سبحانه  ، اآلية )١(﴾ومِن اتبعِني 
 نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْموقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم )٢(﴾و : 

 صـلى    وقول النيب  ، خرجه مسلم يف صحيحه    ))من دل على خري فله مثل أجر فاعله       ((
اهللا عليه وسلم لعلي رضي اهللا عنه ملا بعثه إىل خيرب لدعوة اليهود ادعهم إىل اإلسـالم                 

فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا     (( :وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا تعاىل فيه        
   . واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية. متفق على صحته))خري لك من محر النعم

 وأن جيعلنا وإياكم مـن      ،ول أن مينحكم التوفيق واإلعانة على كل خري       واهللا املسئ 
 وعلى آله وصـحبه     ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد      ، إنه جواد كرمي   ،اهلداة املهتدين 

   .أمجعني

  

  

                                                
 .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ١(
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ٢(

فتـاوى   (مت وهللا احلمد اجلزء الثامن مـن جممـوع        
ـ  / لسماحة الشيخ   ) ومقاالت متنوعة  ز ـعبد العزي

– إن شاء اهللا     –ابن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا ويليه         
 .اجلزء التاسع وهو أيضا يف التوحيد وما يلحق به
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  تنویھ
  

يالحظ القارئ أن األجزاء املتعلقة بالعقيدة وما يلحق ـا       
عبد / من جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ        

العزيز بن عبد اهللا بن باز أمد اهللا يف عمره يـدخل فيهـا              
  .أسئلة وأجوبة عن موضوعات ليست يف العقيدة 

سئلة كانـت جـزءا مـن       ومن باب التنويه فإن هذه األ     
حماضرات تداوهلا الناس على األشرطة، ومن املـصلحة أن   
ترد متكاملة وبتوجيه من مساحة الشيخ فإن كـل سـؤال        
وجوابه سوف يوضع يف مكانه من أبواب الفقـه عنـدما           

  .يصل إليها الكتاب وينبه على مكانه السابق من الكتاب 
* * * 


